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Det blomstrer i Grønbjerg - kom og slå rod
Sogneforeningen har været ude og sætte løg, og her i foråret så vi resultatet af anstrengelserne. Det kunne være rigtig flot, om der kom vækster, der blomstrede hen over hele
sommeren.

RUNE
STENEN

I Redaktionen
Kære læsere - borgere i Grønbjerg!
Det blomstrer…..
Sammen med en ihærdig indsats for at forskønne vores hovedstrøg (dele af den) giver
”sogneforeningens” blomster ved indkørslen til Grønbjerg, et rigtig godt og glad indtryk af Grønbjerg. Det pynter og giver indtryk af, at her er nogen, der ”gider”, og det
kan i det hele taget være medvirkende til, at
nogen får et godt indtryk af byen, og måske
får lyst til at slå sig ned her og evt. slå rod.
Måske skulle vi overveje, at gøre ligeså
langs Sandbækvej vest, idet rigtig mange
kører uden om Grønbjerg by for at undgå
”bumpene” i byen (det var jo egentlig også
meningen med dem). Og det fører igen med
sig, at vi skal sætte løg og andre gevækster
fra Sønderkjærsvej og mod vest ad Algade.
Det kunne være rigtig flot hvis det blomstrer fra Sønderkjærsvej til Holmgårdsvej.
Og ligeledes ad Sønderkjærsvej til Sandbækvej (Hans Jensen har jo gjort sin del på
Sandbækvej). Opfordringen er hermed givet
videre.
Sommerfest - krise?
Krisen kradser ikke i Grønbjerg - ikke hvis
vi ser på det program, sommerfestudvalget
har stykket sammen. Der er fuldt belagt både fredag og lørdag. Og har man ikke mulighed for at overvære revyen lørdag aften
sammen med spisningen, så kan den jo
overværes til generalprøven om fredagen.
Der er også mulighed for vore unge mennesker (og også andre med skjulte talenter),
der har mod på at stå op foran andre og give
den gas ved taletshowet - lad det bare komme an på en prøve, og lad os se om der er xfaktor i Grønbjergs talenter. Og talenter
skal vel ikke kun ses som musik og sang der er et væld af genre, der kan komme på
banen denne eftermiddag - det kunne være
morsomt, om nogle af vore unge indbyggere (i den sammenhæng skal unge tolkes
bredt) kunne forestå et ”stand-up-show”.
Lørdag aften er der lagt op til et brag af en
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vikingefest, og skal vi have Hagbard in
mente, så skal der virkelig drikkes mjød eller ”fadbamser”.
Der lægges op til festudklædning i vikingekostumer. Og her er der læssevis af muligheder. Vi har jo skikkelser som Hagbard,
Brynhilde, Skule og hvis vi går til Asterixfamilien, er der næsten alle former for figurere. Lige fra de meget store og tunge drenge til de mindre og blandt de feminine karakterer kan vi også finde hele repertoiret.
Eksemplerne er der: Asterix, Obelix, Trubadurix, Miraculix, Majestrix, Lilefix, osv.
Nedlæggelse af en forening
...men bare rolig en ny genopstod med nogenlunde samme indhold, men endnu mere
markant - man gad ikke betale en stor part
af kontingentet til Landsorganisationen. Det
er selvfølgelig Familie og Samfund det drejer sig om. Nu er der så udskrevet en konkurrence om navnet på den nye forening sååå - hva med ”Familien i samfundet”.
Jeg tror aldrig det bliver kedelig at bo i
Grønbjerg - og med dette vil jeg ønske alle
en god sommer.
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I Nyt fra Byrådet
Ved: Hans Østergaard 97 38 14 45

Foråret er over os, solen har
stået højt på himlen i efterhånden mange uger, og naturen viser sig fra sin bedste
side. Træer og buske står i
fuldt flor, fuglene synger, og
det er de lyse nætters tid. I
anledning af foråret, den kommende kommunale budgetlægning, og med den finansielle krise in mente, har jeg valgt denne
gang at indlede med et vers fra Poul Dissings forårssang:
Det er forår. Alting klippes ned.
Der beskæres i buskadser og budgetter.
Slut med fordums fede ødselhed.
Vi begynder at træne til skeletter.
Jeg bli`r fem år ældre ved hvert indgreb i
min pung.
Men når forårssolen skinner, bli`r jeg ung.
Budget:
Tilrettelæggelsen af budgettet for 2010, og
de følgende år er i fuld gang. Der er for mig
ingen tvivl om at det vil blive en udfordring
at få enderne til at nå sammen. Dels p.g.a.
kraftigt stigende udgifter på specialområderne, og med baggrund i den finansielle situation.
Ved budgetlægningen i 2008 blev der i
overslagsårene indregnet en befolkningstilvækst. Den tilvækst vi har haft de seneste
år, er for en stor dels vedkommende forårsaget af udenlandsk arbejdskraft. Det må
forventes at tilvæksten på dette område, i
den førstkommende tid vil stoppe, og at udviklingen måske endda vil gå den anden
vej.
Der er i vort område flere virksomheder
som har set sig nødsaget til at opsige medarbejdere, og senest har Vestas varslet fyring af et stort antal. Under alle omstændigheder vil udskrivningsgrundlaget, og deraf

følgende skatteudskrivning falde, og på nuværende tidspunkt vides det ikke om kommunerne kompenseres via de forhandlinger
som pågår, mellem regeringen og Kommunernes Landsforening de næste par måneder.
I en tid med mange fyringer, vil der blive
pres på kontanthjælpsområdet. Desværre er
der mange som de seneste år ikke har tilmeldt sig A-kasse, og som følge heraf ved
arbejdsløshed vil være berettiget til kontanthjælp. Dette vil resultere i stigende udgifter
på dette område.
Lad os håbe, og tro på, at udviklingen igen
snart vil vende, og at der kommer fornyet
gang i hjulene. Jeg er optimist, og tror på at
der hen over sommeren og efteråret vil vise
sig tegn på fornyet fremgang og stabilitet i
økonomien og beskæftigelsen.
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L Servicemeddelelser 7
Læge H. Thomsen
Tlftid:
800 - 900
Konsultation:
efter aftale
Tlf.: 97 38 40 50
Vandværket:
Al henvendelse ang.
måleraflæsning bedes
rettet til Peter Freund
Juelsgaard
Tlf.: 97 38 26 27
Fodpleje:
v/Gitte Led
Kjærgårdsvej 8
Grønbjerg
Træffes bedst 15 - 19
Tlf. 40 36 12 58

Brugsen:
Åben alle dage
800 - 1800
Dog undtaget Juledag
og Nytårsdag

Klip og Krøl:
Mandag, tirsdag og
torsdag:
900 - 1700
Onsdag, fredag og
lørdag:
Lukket
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Postekspeditionen:
Mandag - fredag:
800 - 1200
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1200 bliver sendt efterfølgende hverdag.
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Holmgårdsvej 2
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Genbrugspladsen:
Nylandsvej - åben
Lørdag
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Bogbussen
Mandag: 1710 - 1745
Tlf.: 24 40 39 87

Vagtlægen i regionen: 70 11 31 31

Landbobanken:
Torsdag: 1500 - 1730
Tlf.: 97 38 40 49
Politiet i Videbæk:
Man og ons 1200 - 1300
Tors
1500 - 1700
Fre og tir
Lukket
Tlf. 97 17 14 48
Ringkøbing politi tlf.
96 14 14 48
Hunde- og Kattefoder
Asger Andreasen
Kjærgårdsvej 8
Tlf.:20 14 12 58
Bedst efter 16

Alarmcentralen:--------- 112

Ringkøbing - Skjern kommune: Diverse servicecentre 99 74 24 24
Servicecenter Videbæk
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk

Postkasserne tømmes:

Åbningstid
Man-onsdag kl.
Torsdag kl.
Fredag kl.
Ved skolen:
Ved Brugsen:

9.30-15.00
9.30-16.45
9.30-13.00

Mandag - Fredag kl. 1750
Mandag - Fredag kl. 1200

Telefontid
Man-onsdag kl.
Torsdag kl.
Fredag kl.

8.00-15.30
8.00-17.00
8.00-13.30

Søn- og helligdage kl. 1750

Disse telefonnumre fungerer indtil videre - men se ellers www.midttrafik.dk
Rutebilernes informationscentral:
Mandag - fredag kl.
700 - 1830
Ringkjøbing ------------------------ 97 32 33 99
Lørdag kl.
900 - 1600
Holstebro -------------------------- 97 42 17 88
00
00
Søndag kl.
12 - 21
Skjern ------------------------------- 97 35 06 77

Billardklubben:
Niels Erik Jakobsen
Brugsens Bestyrelse: John Asmussen
By- og Erhv.udv:
Ivan Mortensen
Byrådet - lokalt:
Hans Østergaard, Spjald
Dagplejerep:
Inger Kjeldgaard
Fam???:
Jytte Nilausen
Flagalle:
Holger Therkildsen
Forsamlingshuset:
Grønbjerg Friskole Bst. Ole B. Berthelsen
Grønbjerg Friskole: Peter Lindegaard
Grønbjerg-2000:
Sten Schmidt
Gymnastikforen.:
Klaus Tang
Havekredsen:
Eva Broni
Idrætsforeningen:
Else Marie Kokholm
Jagtforeningen:
Jørn Bank
Kirkebetj/Graver:
Klaus Tang
Kultur og Samvær: Ingrid Kirk
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97384468
97384285
97384211
97381445
97384335
97384378
97384161
97384383
97384179
97384177
97384848
97384358
97384179
97384580
97384498
25323358
97384020

Landbetj:
Mogens Frydensberg (Videb.) 97171448
Lokalhistorisk:
Johannes Kirk
97384020
Lægen:
Henrik Thomsen
97384050
Læsekredsen:
Helle Engestoft
97384332
Menighedsrådet:
Else Pedersen
97384373
Musikforeningen:
Susanne Bagge
97384414
NaturMusen:
Doddy Møller Bach
97384066
Nr. Omme:
Graver kontor
97384696
Nr. Omme Kimelaug: Mogens Ballegaard
97384332
Posthuset:
Brugsen
97384042
Præsten:
Ole Rasmussen
97384183
Røde Kors:
Besøgstjeneste
97173354
Skilte ved byportene: Majbrit Knudsen
97384525
Sogneforening:
Heidi Kjær
32559555
Støttekredsen Friskole Grete Tange
97384284
Ungdomsklubben:
Eva Sørensen
97384065
Vandværket:
Peter Freund Juelsgaard
97382627
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Fortsat fra side 3.....

Alternativ energi. Vindmølleplan.
Den 5. januar 2008 offentliggjorde RKSK
et debatoplæg med titlen ”Hvor skal de
store vindmøller stå i RKSK”.
Her, godt og vel et år efter udsendelsen af
debatoplægget, og efter et kæmpe administrativt arbejde, og adskillige politiske behandlinger, har Byrådet nu godkendt den
endelige plan, så der i den kommende tid
kan udarbejdes VVM redegørelser og lokalplaner for opstilling af vindmøller i
RKSK svarende til en samlet effekt på ca.
400 MV i 2020.
Der har gennem hele processen været stor
interesse for planen, og der er fremsendt en
stor mængde høringssvar. Det er positivt at

planen nu er vedtaget. Planen vil hjælpe
kommunen godt på vej i forhold til opfyldelse af visionen om i 2020 at være 100
% selvforsynende med alternativ vedvarende energi.
Hvis det lykkes at komme helt i mål med
hele den godkendte plan med en samlet
kapacitet på 400 MV vil selvforsyningsgraden i kommunen komme på 45% og
for elforbrugets vedkommende være på
ca. 175 %. Dette betyder, at der stadig er
et godt stykke vej i mål, og at alle sejl
skal sættes for, at opnå målet med 100 %
alternativ energi i 2020.
Jeg vil i en senere udgave fortælle mere
om energisatsningen i kommunen.
Læserne ønskes en god sommer 

Som en naturlig og selvfølgelig del benyttes Grønbjerg Friskole til at drive skole i. Da Grønbjerg Friskole får tilskud fra staten, er undervisningsministeriet meget nøjeregnende med, hvad Friskolerne benyttes til, da man ikke skal/vil/kan støtte andre formål end skoledrift. Men friskolerne må gerne udleje
”overskydende timer” til andre formål. Herunder kommer sognets fritidsaktiviteter og foreningsmøder
og andet. Her i foråret har Friskolen udlejet musiklokalet til det lokale DGI-kor der skal være med på
årets DGI Landsstævne i Holbæk til sommer. Måske resulterer aktiviteten i en koncert senere på året.

Grønbjerg VVS
Aut. VVS Installatør Mogens Kjær
Tlf. 97 38 43 87 / imk@privat.dk
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• Biobrændselsanlæg til skovtræ & piller
• Renovering af bad, køkken samt varmeanlæg
• Materialer & vejledning til gør-det-selv-manden

I Nyt initiativ i Grønbjerg
Ved: Bestyrelsen

”Nystartet” forening
Ny vin på gamle flasker
Bestyrelse og medlemmer har på 2 efter
hinanden følgende generalforeninger besluttet at lukke Familie og samfund i Grønbjerg, men genopstod som en ny forening,
som endnu ikke har fået navn.

ger, juledekorationer, fællesspisninger med
aktiviteter for børnene, grillaftener, modeopvisninger, madlavninger med inspiration
og opskrifter.
Prisen for medlemskab i den nye forening
bliver 100 kr. for hvilket man får rabat til
arrangementerne. Vi håber der er mange der
vil bakke op om vores nye forening.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

I bestyrelsen forestiller vi os at planlægge
og arrangere svampeture, make up aftener,
wellness aftener, vin- og/eller ølsmagnin-

Fra venstre er det Pia Kristiansen, Henriette Qvist, Lissi Dyrberg, Jytte Nilausen og Jytte Hankelbjerg
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I Forældrerådet i NaturMusen
Ved: Forældrerådet

Ved generalforsamlingen i 2008 blev
Connie B. Schmidt, Dorthe T. Hansen og
Helle Harhorn valgt til Forældrerådet. Det
blev besluttet at Helle og Dorthe skulle være forældrerådets repræsentanter ved Friskolens bestyrelsesmøder.
Foruden de forældrevalgte medlemmer, bestod forældrerådet efter børnehavens opstart
også af pædagog Bodil Eriksen og afdelingsleder Doddy Møller Bach.
Forældrerådet blev straks kastet ud i det
kæmpe arbejde, som det er at starte en privat institution.
Der var utrolig mange opgaver og al for lidt
tid, så vi så meget til hinanden, i perioden
op til sommerferien.
Vi arbejdede i hele forløbet tæt sammen
med Friskolens bestyrelse, da mange af opgaverne skulle vendes og godkendes på bestyrelsesniveau. Mogens Ballegaard var

indtil sommerferien en integreret del af forældrerådet.
På grund af det store tidspres, havde vi ikke
mulighed for, at tage opgaverne fra en ende
af, men måtte sætte gang i det hele på en
gang.
Vi måtte tygge os igennem en stor bunke
lovstof og Ringkøbing-Skjern Kommunes
Godkendelseskriterier for Oprettelse af en
Privat Institution, for at kunne sætte en ansøgning om oprettelse af børnehaven sammen. Ansøgningen skulle først godkendes
af Børne- og Familieudvalget, og derefter i
Byrådet, og begge dele skulle nås inden Byrådets sommerferie.
Sammen med ansøgningen skulle vi sende
børnehavens bestemmelser (svarende til en
bestyrelses vedtægter), så disse skulle vi
også have på plads, sammen med børnehavens optagelseskriterier, åbningstider, og
rigtig meget andet …

Ved Grønbjerg Friskoles generalforsamling (der bestod af flere møder) blev der aflagt beretning af
Grønbjerg Friskoles formand Ole Berthelsen, formand for forældrerådet Dorthe T. Hansen
(billedet), ekstern tilsynsførende Lone Astrup, skoleleder Peter Lindegaard og elevrådet ved Marius
Therkildsen og Thomas Lund-Nielsen. Desuden blev der traditionen tro sunget en del sange - bl.a.
”I farmors kolonihavehus” som børnene er helt vilde med at synge.
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Ud fra det kommende børnetal i både
børnehaven og SFO, skulle vi have fastsat
personalebehovet.
Vi tog udgangspunkt i kommunens normeringer, og beregnede behovet herudfra.
Desværre viste det sig, at vi havde al for
mange personaletimer i forhold til behovet.
Lis Kristensen opsagde sin stilling og kommunen opsagde Kristine Kjær, og fastholdt
sin opsigelse af Birgit Skytte, og dermed
var vi næsten nede på det niveau, som vi
skulle nå.
Vi skulle beslutte, om vi ville tegne overenskomst med BUPL (det er frivilligt når
der er tale om virksomhedsoverdragelse),
hvilket vi gjorde for at give personalet ro og
sikkerhed omkring løn og ansættelsesvilkår.
Det blev i Bestyrelsen besluttet, at institutionens navn skulle være NaturMusen, da
både natur og musik skulle være en naturlig
del af børnenes hverdag, og dette skulle
bl.a. afspejles i stillingsopslaget, da vi søgte
en afdelingsleder til børnehave og SFO.
Stillingsopslaget blev udarbejdet og ansættelsessamtalerne blev afholdt, hvilket resulterede i ansættelse af Doddy Møller
Bach.
Vi har holdt møder med personalet, og
snakket om idegrundlag, muligheder i skoven, timetal og meget andet.
Informationsniveauet viste sig at være utilstrækkelig så vi lavede et infobrev, med diverse opdateringer mv.
Og vi nåede det hele, med sved på panden,
men med en god følelse i maven, kunne vi i
august 2008, overlade styringen af børnehaven til Doddy.
Efter sommerferien har vi kun holdt et enkelt møde, hvor vi bla. snakkede om:
• Et logo til NaturMusen
• Ferie og lukkedage
• Vikardækning

• Kostpolitik
• Renovering af børnehaven
Der er sket så meget i børnehaven siden
opstarten i august, og det har været vigtigt
for os, at Doddy har haft arbejdsro, og tid til
at sætte sit præg på NaturMusen, og derfor
har vi ikke haft behov for at holde en masse
møder i Forældrerådet.
Forældrerådet vil slutte af med at takke
Doddy for den kæmpe indsats hun har leveret, for hendes altid gode humør, og ikke
mindst for musikken.
Vi vil takke personalet for, at de trods den
turbulente tid før sommerferien, alligevel
har evnet at være positive, og med på de
nye tiltag. Vi ved at det har været svært.
Og til allersidst vil vi takke Friskole Bestyrelsen for, at de har ladet os være en del af
bestyrelsen på lige vilkår med de øvrige
medlemmer, blot er vi sluppet for at skrive
på alle de officielle dokumenter, og det har
vi kunnet leve med.
Ny i Friskolens bestyrelse blev Dorthe
Graakjær Larsen og Sanne Therkildsen.
Derudover blev Dorthe Traberg Hansen,
Helle Harhorn og Jeanette Kjærulff valgt til
forældrerådet. Heraf er de to første udnævnt
til bestyrelsesmedlemmer i Friskolen. 

Klinik for sundhed og velvære

Zoneterapi  Massage
Elektroterapi  D-tox spa
Gavekort udstedes

Tina Hammelsvang Jeppesen
Grønbjerg Tlf.: 22 37 72 33
www.klinikforsundhed.dk
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I Besøg i Huset Højbo
Ved: Grete Tange

Hvem:
Denne gang er jeg på besøg hos den nye beboer af ”huset Højbo”. Det er en ung dame
på snart 40 år, der hedder Anita Højer
Grimstrup. Hun er født og opvokset i Holstebro, selvom hendes forældre faktisk er
født i Vinding og Lambæk. Derfor har hun
familie i både Spjald og Ørnhøj.
Hvorfor Grønbjerg:
Anita fortæller: ”Jeg synes, det er et dejligt
områder herude, og der er ikke langt til
Holstebro. Hvis man hele tiden fortæller
hinanden, at der er langt, ja, så bliver der
det også; jeg synes ikke, at det tager særlig
lang tid at komme frem og tilbage.
Jeg havde faktisk været rundt i nogen tid for
at se på huse i Holstebro, men jeg syntes, at
de var for dyre og for dårlige. Til dette havde jeg brugt nettet (Boligmarkedet), hvor
man kan søge på størrelse og pris, og hvor
stor afstand der må være. Da det blev mere
konkret, var der en af ejendomsmæglerne,
der spurgte, om Grønbjerg ikke var noget.
Det vidste jeg ikke, men han undersøgte sagen nærmere, vendte tilbage og fortalte, at
han havde snakket med en mand, som havde ”solgt” området så godt, at han næsten
selv havde lyst til at flytte herud. Denne
mand var Per Klose, og da han og hans familie stod for at skulle sælge deres hus,

kunne jeg komme ud at kigge på det. Det
gjorde jeg, og så var jeg overbevist. Jeg
overtog huset i efteråret 2008, og jeg er meget glad for det.
Mine fritidsinteresser:
Indtil jeg flyttede herud, havde jeg i 12 år
boet i en lejlighed i nærheden af kasernen,
men nu syntes jeg, at jeg havde brug for
mere plads at røre mig på. Det synes jeg
nemlig er dejligt, for jeg har altid været et
aktivt menneske, men i den seneste tid har
jeg været meget hæmmet, for jeg er blevet

Murermester Jens Kirk
Alt i nybyggeri - Landbrugsbyggeri - Stuehuse - Parcelhuse
Ring og forhør nærmere
Holmgårdsvej 2 • Grønbjerg • 6971 Spjald
Tlf.: 97 38 46 00 • Bil: 20 27 88 08
tinaogjenskirk@mail.dk
10

opereret i begge mine knæ, (først det ene og
derpå det andet) hvilket har betydet 3 måneders inaktivitet, fordi jeg kun måtte bevæge
mig ved krykker i den første tid. Nu skal jeg
imidlertid i gang igen, og den 1. maj starter
jeg på arbejde. Årsagen til, at jeg har så
dårlige knæ, er, at jeg har spillet volleyball
på højt plan. Det er en anstrengende sport
for knæene, fordi man under spillet skal bøje dem en smule, så man er klar til at modtage eller springe op og smashe. Jeg havde
smerter i længere tid og gik til lægen, som
sagde, at jeg skulle holde op. Da var vi
imidlertid midt i en turnering, og da der ikke var for mange spillere, blev jeg nødt til
at spille den færdig, selvom det naturligvis
forværrede knæenes tilstand. Desuden har
jeg fået nogle knyster på fødderne fjernet
indenfor det seneste år, så jeg har været
temmelig immobil.
Jeg begyndte at spille volleyball i 97, hvor
vi var nogle stykker, der startede et mixhold damer og herrer. Det havde vi megen

fornøjelse af, for der kom folk rundt omkring fra, så jeg lærte mange nye mennesker at kende. Efter 3 år blev jeg tilbudt en
plads på danmarksserieholdet, og det var
jeg naturligvis beæret over. Vi spillede
mange kampe rundt omkring, og var også
på længere ture sammen. Der skabtes et
sammenhold, som var hyggeligt, og som
gav bekendtskaber i hele landet. – Måske
kunne jeg starte noget volley op i Grønbjerg, når jeg bliver helt rask igen.
Modtagelsen:
Jeg havde hørt meget godt om Grønbjerg: at
man kunne være med, hvis man ville, men
man kunne også få lov til at passe sig selv.
En god introduktion for mig var tøseturen,
hvor der jo var en masse dejlige piger her
fra byen. Der kom jeg til at snakke med
mange, og vi hyggede os meget med snak,
spil og gåture. Jeg havde dog et problem,
og det var, at jeg jo ikke kendte dem, så for
mig ville det have været en god ide, hvis al-
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le havde haft et navneskilt på. I det hele taget må jeg sige, at jeg føler mig rigtig godt
modtaget. Der er nogen, der har hjulpet
mig med haven, fordi jeg jo ikke kendte
forskel på ”krudt” og ukrudt. Inger Kjeldgård har været flink til at give gode råd, og
hun har også hjulpet med at få hækken ordnet. Andre sørgede for, at jeg kom med til
julebal i Forsamlingshuset, og jeg er også
blevet opfordret til at være med til badminton. Alt sammen ting, der befordrer ens lyst
til at deltage.”
Under samtalen kommer vi ind på, hvordan
Anita kender byen, og der nævner hun Jesper Bagger, som hun har arbejdet sammen
med. Hun sidder nemlig på kontoret hos
Steins laboratorium i Holstebro, og der har
hun været i 12 år. Der har hun mødt Jesper,
og han har også været en god gesandt for
byen.
Arbejdet:
Om sit arbejde fortæller hun videre: ”På
Steins laboratorium har jeg afrapporteret resultater til kunder på mail og fax, faktureret,
vedligeholdt kundekartotek med priser o.a.
Vi tager prøver af alt muligt, og derpå undersøger vi, hvad indholdet er, hvorpå resultatet formidles til kunderne. Firmaet er
blevet opkøbt af et fransk selskab, som hedder Eurofins, der oprindelig lavede analyser
på de franske vine, som kom fra et bestemt
område, men som nu har filialer ud over he-

Nr. Sommer Skole
i Grønbjerg
Vi laver skrotsmykker
mandag den 29. juni og
tirsdag den 30. juni
Der vil komme foldere med hjem til
skolens elver (3. klasse og op).
Vi glæder os!
Hilsen fra Skrotmadammerne
i menighedsrådet.
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le verden med ca. 8000 ansatte. I Danmark
er der filialer i Hørning, ved Odense, i Brørup og i Holstebro. Hidtil har Steins ellers
selv købt op, men nu blev vi opkøbt, så nu
er arbejdssproget i nogen grad blevet engelsk. Nu har jeg fået et nyt job, fordi vi jo
skal have de forskellige IT-systemer, som
hvert land har haft indtil nu, til at arbejde
sammen. Da jeg kender vores system meget
godt, skal jeg hjælpe til med dette arbejde,
og det synes jeg er meget spændende.”
Baggrunden:
Vi går nu lidt længere tilbage, og Anita fortæller, at hun tog 10. klasse og EFG. Da
hun var færdig med det, besluttede hun sig
til at tage ud at rejse. Rejsen gik til London,
hvor hun blev au pair hos en ortodoks jødisk familie. Der var hun ikke ret lang tid,
for de behandlede hende ikke særlig godt,
bl.a. var der seks børn under 9 år; og så var
der så mange regler, der skulle følges: fredag aften skulle hun foretage sig nogle af
de ting, som de ikke selv måtte på grund af
sabbatten f.eks. slukke lys, slukke for ovnen
og samle ting op, som de havde tabt. Om
fruen fortæller Anita, at hun aldrig så hendes eget hår, for hun bar hele tiden parykker. Nu kan hun se, at hun har lært en del,
men mens det stod på, var det forfærdeligt.
Hun forlod familien og tog tilbage til Danmark, hvor hun hurtigt fik rengøringsarbejde på kreaturslagteriet ”Vest”. Derefter be-

Årets Viking 2009
Har du et forslag til dette års viking
– bedes du sende en mail til:
klose@mvb.net
Forslag kan også ligges i postkassen på Ommegårdvej 3.
Forslag senest: 8. juni 2009
Med venlig hilsen
Sogneforeningen

gyndte hun at læse HH, men bevarede arbejdet på ”Vest”, hvorved hun kunne tjene
nogle gode penge, mens hun læste. Under
studiet boede hun på Humlegården – et kollegium i nærheden af Handelsskolen. Da
hun var færdig, var der rigtig mange, der
søgte job, men hun var ret heldig, for hun
sendte ikke ret mange ansøgninger, og hun
var endda til samtale ved flere af dem. Hun
blev ansat som elev i Hodsager hos Gito,
der er et eksportfirma, så der lærte hun at
skrive toldpapirer på skrivemaskine. Det
var svært, for det var nogle små felter, der
skulle rammes. På det tidspunkt fik de to
fastansatte en computer ind, og den brugte
de masser af tid på.
I januar 1993 var hun færdig med sin læretid. Nu var hun blevet træt af at bo på kollegium, så hun og en veninde fandt en lejlighed, hvor de havde et værelse hver og fælles køkken og opholdsstue. Det var alle tiders, men efter nogen tid, fandt veninden
noget andet, og så flyttede hun selv i egen
lejlighed.
På det tidspunkt startede OBS og Bilka op i
Holstebro, og hun blev ansat i Bilka og var
med helt fra begyndelsen. Hun fortæller begejstret om, hvor sjovt – men også anstrengende – det var. Hun var på motivationskur-

ser, som gjorde, at når man fik den blå trøje
på, så kom smilet frem. Det var virkelig givende, men det var også kompetente folk,
der blev ansat som kasseassistenter f.eks.
civiløkonomer, kontorassistenter, studenter.
Der startede hun, men hun blev siden flyttet
til receptionen, kontor og omstilling, og hun
afløste også en, som var ansat til at tjekke
priserne i hele huset. I starten var det en
meget hektisk periode, hvor køen var så
lang, som øjet rakte, og hvor arbejdsdagene
ofte blev meget lange. Desuden var hun
med til at starte et nyt Bilka op i Vejle.
Lønnen var imidlertid ikke særlig stor, så
hun søgte nye udfordringer, og hun var i
Ulfborg i en periode; men det var mest lagerarbejde, og det syntes hun ikke var så
sjovt. Alligevel blev hun der, indtil der kom
et familiemedlem hjem, og så var der ikke
mere plads til hende. Sommeren 96 var hun
derfor arbejdsløs og skulle netop til at deltage i et kursus, da der blev en stilling ledig
hos Steins, som hun søgte og fik. Og der
har hun så været siden.
Efter lidt snak om løst og fast, takker jeg
Anita for venlig modtagelse og ønsker hende held og lykke med både helbred og hus.


GRØNBJERG BILLARDKLUB
Adr.:
Formand:

Svinget 2B, Grønbjerg
Niels Jakobsen tlf.: 97 38 44 68

Fabriksvej 4
6973 Ørnhøj
Tlf. 97 38 45 00
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Læge Henrik Thomsen
Speciallæge i almen medicin
og
specialist i manuel terapi
Ørnhøjvej 3, Grønbjerg
tlf.: 97 38 40 50
fax: 97 38 26 50
Behandling af
muskler og led tilbydes
efter aftale fra 9 - 17
alle hverdage undtagen lørdag
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I Lærer Anders Chr. Vestergaard
Et par dage efter at jeg havde begyndt Skolen den 7. januar 1895, var der en stor begivenhed på dagsordenen. Der skulle vælges
et sognerådsmedlem af kommunens højbeskattede, altså af sognets matadorer, og
han skulle tillige være sognerådsformand.
Lars Peter Kjærgaard, skulle have været
formand efter Falkesgaard, men han havde
fået attest fra Dr. Holst lydende på, at hans
helbred var dårlig, så han burde ikke sidde i
sognerådet, og nu manglede man én til formandsposten.
Valget foregik i mit klasseværelse og jeg
havde selvfølgelig ikke stemmeret, men
måtte være til stede. Jeg kendte kun en fem
- seks af de mødte, og så begyndte afstemningen. I alfabetisk orden råbtes navnene
op, og vedkommende nævnte navnet på
den, han stemte på, og alle som én sagde:
”Jens Jacob Andersen”. Jeg så snart på en
og snart på en anden af dem, som så mest
betydeligt ud og tænkte, mon han er J.J.A.
Da alle havde stemt, rejste en lille mand sig
op og takkede, for valget, ham havde jeg allermindst tænkt på. Dagen efter kom han
igen og spurgte, om jeg kendte ham, ja, det
gjorde jeg da. Kan De huske, hvad jeg hed?
Jeg sagde: ja, J.J.A. Det er godt gjort. Jeg
skal være formand, men jeg har så lidt øvelse i at forme noget, som skal skrives, kan
De hjælpe mig der. Jeg sagde, at jeg havde
slet ingen forstand på kommunale sager. Ja,
men de kan vel skrive. Ja det kunne jeg naturligvis. Enden blev, at jeg blev formandens sekretær og var til stede ved alle sognerådsmøder - kom til at skrive en opkrævningsliste til hvert medlem, og udarbejde
årsregnskabet, for forrige år, affattede mange skrivelser til amtet eller andre kommuner, og da jeg stod fremmed for det hele,
tog det al min fritid den første vinter. Jeg
fik 90 kr. for det første år, - siden gik det
langt lettere. Ind under jul 1895 - altså samme år - skulle der lægges ligning. Jeg ville

ikke, skolen skules forsømmes af den
grund, og kl. 3½, var vi så samlede i købmand B. Christensens dagligstue, hvor sognerådsmøderne altid holdtes. J.J. Andersen,
Peder Spaabæk, Johan Kæseler, Marinus
Østergaard, Laurids Kidal, P. Kr. Voldsgaard og Jakob Dragsdal sad i sognerådet.
Vi skulle først have kaffe, så skulle der lægges et budget for næste år, og så var vi blevet sultne og skulle have aftensmad. Medens vi spiste - og længe efter - kom pengemændene og gjorde rede for, at der slet ingen fremgang var gjort i det sidste år. Der
var dengang kun ubetydelig gæld eller prioritet på ejendommene, og mange sad uden
gæld, og havde lidt i sparekassen. Jeg husker navnlig tre. L. P. Kjærgaard, der forsikrede, han ikke havde fået det mindste tilovers det sidste år. Man troede ham ikke og
lagde lidt på skatten. Han klagede og slog i
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bordet for sognerådet, der så nedsatte skatten med sådan
noget som 5 eller 6 kr. Veltilfreds med resultatet fik han
samme aften et slag femøres ”servindsel” og tabte ca. 8
kr. Han blev tit drillet med den historie. Jens Hede klagede sig også, men Hans Kr. Holmgaard kom ind og
meddelte, at han havde 18.000 kr. til gården - jeg kan
huske, at man var af den mening, at han havde ikke taget
munden for fuld. Først ved ellevetiden forsvandt de sidste, og så lagdes der ligning til kl. 7 morgen, og da var
der kun tjenestefolkene at påligne skat tilbage. Jeg gik
hjem og prøvede på at hvile lidt til kl. 9, og så holdt jeg
skole til kl. 3 eftermiddag, forberedte mig til aftensskolen derefter, og først ca. 10 aften kunne jeg hvile mig.
Det havde været en arbejdsdag på ca. 25 timer. De to
følgende år slettede jeg skolen. Nogle aftener efter valget af sognerådsformanden, kom der en mand fra den
nordlige del af sognet og bad mig om at skrive under på
et andragende til postvæsenet. Det gik ud på, at få den
kørende post, som kørte fra Tim til Holmgaard, til at køre med Vejen gennem den nordlige del af Sognet til
Nedergård, derfra til Grønbjerg og Holmgård og så til
Tim igen. Derved ville langt flere få budbetingelser til
Tim end nu var tilfældet. Jeg syntes, det var et meget
fornuftigt andragende og skrev under, skønt det undrede
mig, at kun en, nemlig Møller Jensen, i den sydlige del
af Sognet havde skrevet under. Bagefter blev jeg oplyst
om, at det egentlig ikke var postruten det drejede sig om,
men at man derved ville fremtvinge en grundforbedring
af den nordre sognevej. Det var første gang jeg fik noget
at vide om den spænding, som fandtes mellem nord og
syd på grund af det store bakkedrag, som delte sognet.
Lovise kom naturligvis snart for at se til os. Hun havde
små forestillinger om tilværelsen i Sølle-om-skole og
blev glædelig overrasket over at finde et hyggeligt hjem
og tre glade og tilfredse mennesker.
Sidst i februar blev islænderen fra Isafjord, Magnus
Thordur Magnusson, kaldet til sognepræst for Nr. Omme og Brejning menigheder. Han blev indsat i embedet
af provst Vilstrup i marts. Han var en smuk middelhøj
og mørk Mand, og jeg syntes ikke om ham straks, men
han viste sig at være en god barnlig troende mand, lidt
naiv og ubeslutsom, og vi kom til at stå i det allerbedste
forhold til hinanden i alle de 21 år, han var præst her. I
april havde jeg provstevisitats, og gamle Vilstrup var tilfreds med skolen, og så rejste Magnusson til København
i maj, og kom tilbage med en præstekone Sigfrede født
Krag, en søster til Viborgbispen Gøtzsches første hustru
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og til pastor Madsen – (Houdshols??) hustru, (præst i Udby). Så havde hun to ugifte
søstre, som ofte opholdt sig i præstegården,
den ældre Emma Krag, som var lærerinde,
og Dina, der var den yngste.
Disse to pebermøer har jeg ondt ved at mindes med særlig venlige tanker, thi for dem,
var en lærer eller bonde et ret lavtstående
væsen. Fru Magnusson var klogere, og hun
var altid elskværdig og ligetil over for mor
og mig, og at hun holdt af os, har hun vist
på så mange måder så det er med taknemlighed, vi tænker på hende, men der var
mange, der ikke syntes om hende, og hun
var jo også en Krag, og disse Krager var det
ikke let at hamle op med, og det har sikkert
ikke været let for den langt blødere pastor
Magnusson at få sin vilje frem engang imellem i dette ægteskab. Der var navnlig to
ting, som jeg var mindre glad for, nemlig at
præsten var ikke præcis og han prædikede
for længe. I de korte dage gik jeg hjemmefra, før det blev lyst, ca. kl. 7½. Jeg skulle
have salmenumrene hentet og skrevet op på
tavlerne og gjort færdig til altergang og barnedåb - der var altid barnedåb - skrevet i tillysningsbogen, og kl. 8½ begyndte skriftemålet, og Magnusson kunne godt holde en
skriftetale på ½ ja ¾ time, og så var det
egentlig først, når dette var til ende, at det

var nogenlunde lyst. Så måske en prædiken
på 1½ time, altergang og barnedåb og kl.
blev næsten 12½, inden jeg kom hjem. Men
værst var det for mig, at vi næsten aldrig begyndte til tiden, men det var ikke helt ud
ene præstens skyld, men også fruens, for
trods dette, at der altid var mange frøkner og
piger i præstegården, så kneb det med at
maden kunne blive færdig. Jeg gik desværre
og blev sur, når jeg gik og ventede, for jeg
skulle selv være præcis, fordi præsten undertiden selv kunne være det, men når så
præsten kom så rar og hjertensgod imod
mig, så tøede jeg op og fik intet sagt. - En
dag, da jeg vist ventede en 35 - 40. minutter,
kunne jeg ikke rigtig få ansigtet lagt i venlige folder, og det kunne præsten vist se, for
han sagde: Det er nok over tiden i dag - nå
men det er jo tidlig nok, folk kommer da
først deroppe på vejen.
Fra jul og til april var det meget streng vinter, men sommeren derpå altså, 1895, blev
usædvanlig dejlig. Varme og altid regn i rette tid, gav rig afgrøde, og jeg så nu, at Nr.
Omme langt fra var et magert sogn, men et
sogn, som kunne give gode afgrøder, både
af græs og korn, og jeg begyndte at forstå, at
sognet måtte have store fremtidsmuligheder.

fortsættes i næste nr.

Torsted Auto- og Traktorværksted
Gammelbyvej 9 • Torsted • 6971 Spjald
elb
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j

Jørgen Falk Nielsen

Ga
mm

v/

Jeg tilbyder:
Alt i service/reparation af biler, traktorer og plæneklippere
Tilbudspris på bil til syn
Åbningstider:

Mandag - fredag 730 - 1630

Tlf:

værksted
privat

40 10 48 92
97 38 40 84

20 års erfaring
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I Grønbjerg Billardklub
Ved: Henning B. Møller

De fleste billardturneringer spilles mest om
vinteren, og flere af klubbens medlemmer
har deltaget i adskillige turneringer rundt
omkring i landet.
Her er nogle flotte resultater fra Grønbjerg
Billardklub:
Det Vestjyske mesterskab 2009 blev vundet
af Bent Christensen

Klubben deltager med 4 hold.
Det bedste resultat opnåede hold 4
(Henning Møller, Kaj Pedersen, Kasper Jacobsen, Ib Hougaard og Ronnie Boesen)
med en 2. plads ud af 8 mulige.
Klubben har også haft nogle hold med en
turnering, som hedder ”Tenax”. Holdet består kun af to spillere, og man spiller sammen (det er for øvrigt en meget interessant
måde at spille billard på; er man medlem af
klubben, skal det hele nok blive penslet mere ud)
Et af vores hold er stadig med. Det er Michael Pedersen og Lars Jacobsen, og de er
så langt, at de skal deltage i landsfinalen
den 6. juni!
Grønbjerg Billardklub har også to turneringer indenfor klubbens egne rammer, og der
en vandrepokal til dem begge: en skomager
turnering og en turnering om klubmesterskabet.
Skomagerturneringen blev vundet af Jørn
Rasmussen.
Og klubmesterskabet: Nr. 1: Jørn Rasmussen. - Nr. 2: Kaj Pedersen. - Nr. 3: Bent
Kristensen. - Nr. 4: Henrik Rantanen.
Resultatet af Tenax-holdets placering vil
blive oplyst i næste nummer af
”Runestenen”

Den 7. marts blev finalen i Vestjysk Billard
Unions enkeltmands-cup, kaldet VBU-cup,
spillet i Grønbjerg.
Deltagerne var Niels Erik Jacobsen - Grønbjerg, Frank Thomsen - Oksbøl, Flemming
Janerka - Tarm og Kaj Nielsen - Grinsted.
Vinder blev Niels Erik Jacobsen, som fik
præmien overrakt af turneringslederen i
VBU, Thorkild Lindvig.
Den mest populære turnering inden for
VBU er Holdturneringen, som ca. 20 af
klubbens medlemmer deltager i.
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Det er Niels Erik Jakobsen yderst til højre

Drengene fra venstre: Jan Nielbæk Heinsvig, Anders Øster Kæmpegaard, Simon Sand Larsen, Morten Tang Meiner, Thomas Rantanen Lund-Nielsen, Jimmi Boutrup Mathiasen
Pigerne fra venstre:Lea Søndergaard Berger, Kathrine Marie Jensen, Sara Staun Bjerregaard, Frederikke Holst Højmose, Kathrine Gammelager Therkildsen, Nicoline Juul Justesen
Præsten: Ole Rasmussen

Sct. Hans 2009
Traditionen tro fejres Sct. Hans igen i år på det grønne område ved sportspladsen

Tirsdag den 23. juni
kl. 18.00 tændes grillen
Vi sælger pølser, øl, vin og vand i baren til fornuftige priser

kl. 19.15 overrækkelse af Årets Viking
kl. 19.30 båltale v/Ole Rasmussen
kl. ca. 20.00 tændes bålet
kl. 22.00 tak for i aften
Sogneforeningen vil som noget nyt i år opstille en kontingentbod.
Vi modtager gerne indmeldelse og kontanter straks
– men det vil også være muligt at få udleveret et girokort.
Der udtrækkes præmier blandt dem, som indmelder sig denne aften!
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I Dagny Kjær - 90 år
Ved: Ingrid Kirk

Tillykke til en 90-års fødselar
Den 10. maj 1919 så en lille pige dagens lys
i hjemmet hos Mariane og Christen Nikolajsen i Holstebro Sogn som nummer otte ud
af en børneflok på ni.
Pigen blev døbt Dagny Martine Nikolajsen
og voksede efterfølgende op i godt og trygt
hjem, et husmandsbrug, som lå tæt ind mod
Holstebros bygrænse.
”Jeg mindes ikke, at nogen af os nogensinde er gået sultne i seng, skønt der ikke var
noget at rutte med i vort hjem. Vi havde det
trygt og godt. Vi legede meget med hinanden, vi søskende, vi var jo så mange, at vi
ikke havde behov for at opsøge andre legekammerater. Jeg husker, at vi legede meget
i skoven, der udgjorde grænsen til byen
Holstebro. Lige deromkring hvor Ringvejen
går i dag!”
Og flere barndomsminder finder Dagny
Kjær frem fra længst forsvundne dage i det
hjem, som nu selvfølgelig ikke eksisterer
mere - udover hvad det gør i fantasi og erindringer.
Efter de glade barndomsdage blev det så til
voksenliv for 14-årige nykonfirmerede
Dagny. Hun måtte ud at tjene og fik en
plads på landet - jo, sådan syntes forældrene, det var bedst, selvom førstelærerfamilien ellers gerne ville have haft mig i huset,

fortæller Dagny!
Dagny blev senere tjenestepige i Dybe og
derefter i Bøvling. Det var medens hun var
her i Bøvling, at hun lærte Niels Kristian
Kjær at kende. Hun tjente nemlig sammen
med hans bror, og så skal der jo ikke megen
fantasi til for at forstå, hvordan det så kunne
gå.
Efter pladsen hos FRU Kredsdyrlægen i
Holstebro - ja, det lyder fint, og det var det
vist også, så her lærte Dagny at svinge fadene og servere fra den rigtige side, og flere
bymanerer - så giftede Dagny og Kristian
Kjær sig den 28. april 1940 i Holstebro
Sognekirke.

Grønbjerg Trailercenter
Sønderkjærsvej 18, Grønbjerg 6971, Spjald
- 97 38 44 60 - også aften og weekends.
Køb, salg og bytte af nye og brugte trailere.
- Samt reparation.
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Grønbjerg
Nu var Dagny blevet til fru Kjær og var
dermed klar til at flytte ind i et ”nyt” husmandshjem, Vanghøj i Grønbjerg. Vanghøj
var Kristians barndomshjem, så ved samme
lejlighed flyttede hans forældre til Grønbjerg by.
I Vanghøj var der 6 køer i blandede racer
og kulører plus opdræt - og så et par heste.
Blandingskøerne blev dog efterhånden skiftet ud med jerseykvæg. Disse små gule køer
var nogle dejlige dyr - de var søde og venlige og havde så kønne øjne. Hestene - de var
nødvendige, de skulle jo klare det meste af
markarbejdet, foruden, at de blev spændt
for mælkevognen dagligt. Kristian fik sig
nemlig straks en mælketur, så hver dag måtte manden og nordbaggerne af sted, - jo hestene var også straks skiftet ud til fordel for
gulfarvede. Ud at køre mælk fra landmændene til mejeriet - og retur!
Når vi om morgenen havde fået malket og
fodret og fået mælkevognen sendt af sted,

så gik jeg ellers derhjemme og ordnede resten af morgenarbejdet - med barnevogn
ved siden - eller uden.
Og jeg kan da ikke tro, at Dagny har snydt
en eneste gang fra at strø og feje. Jo, der var
meget for en husmandskone at se til - og det
hver dag - hver eneste dag. Og mere end
det!
Børnene
For efterhånden kom jo også børnene til på
Vanghøj - ”og hvor var de da velkomne”!
Først var det Henning, der kom, i 1941 og
så de andre tre, Sigurd, Verner og Arne.
Om de kære drenge fortæller Dagny, at de
to, Henning og Verner, bor i Østjylland,
ved Rønde og i Ryomgård. Mens Arne blev
på hjemegnen, nærmere betegnet i Videbæk, og derfor også har muligheden for lidt
oftere at smutte hjem og se til sin mor, hvilket Dagny er meget lykkelig for.

Amerikanske b jælkehuse
HelårsHelårs - og Fritidshuse
Blueridge I - Bjælker i cedertræ

Valhalla Bjælkehuse
Nylandsvej 6-8 . Grønbjerg . 6971 Spjald . Tlf. 97 38 49 16

Ring og aftal tid for fremvisning

Få yderligere information på
www.valhalla-logcabins.dk
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En søn i Australien
Den samme mulighed har Sigurd ikke, han
har lidt langt, men heldigvis, siger hans
mor, så er telefonen da opfundet. For mange år siden emigrerede Sigurd nemlig med
kone og to små børn til Australien, og han
er nok efterhånden blevet fuldt ud integreret
der. Heldigvis har den lidt afsidesboende
søn da med mellemrum besøgt fædrelandet
og forældrene i Grønbjerg.
For 27 år siden pakkede Dagny kufferten nu skulle det være, nu ville hun om på den
anden side af jorden og besøge sin nummer
to søn.
Kristian havde ikke lyst til så lang en rejse,
og nogen skulle da også passe det derhjemme, - så hun tog den store tur helt alene.
Dagny påstår, at hun klarede sig udmærket
med den smule engelsk, hun havde lært i
sin skoletid i Holstebro.
Så fru Kjær blev en stor oplevelse rigere, da
hun tog mod til sig og drog til Australien.
Tiden efter 5. marts 2002
Den dag døde nemlig Dagny Kjærs kære
ægtefælle efter nogen tids svagelighed.
”Man kan savne at være to, men nu er det
sådan, det er, og så indretter man sig da derefter. Jo, jeg savner Kristian, men glædes
ved minderne og over alle de smukke ting,
Kristian fremstillede i hans tid som aktiv
pensionist.”
Og hans husflidsgenstande er her jo overalt
i Dagnys hjem, de smukke ting, som han
var så dygtig til at lave som karvskærer.
Dagny er dygtig til at holde sig orienteret

om, hvad der sker omkring hende og ude
omkring i verden, så en god dialog kan man
sagtens få i gang i selskab med Dagny. ”De
små grå” fungerer stadig upåklageligt og
styrkes af mange krydsordsopgaver og andet på skrift. Blandt andet er hun en flittig
læser af Familiejournalen, som hun har
abonneret på i over 60 år. Og så er den daglige avis med til at holde hende orienteret
om nyhederne. På TV er det også nyhederne der blir’ fokuseret på, ligesom diverse
håndboldkampe på skærmen lørdageftermiddage kan holde interessen fanget.
Det bedste Dagny ved, er dog besøg af
børn, børnebørn og ikke mindst oldebørn.
Glæder sig meget, når de har varslet deres
besøg, for de er så kære, de små piger.
Og netop familien skal Dagny være sammen med på fødselsdagen i maj, da kommer
de og bortfører hende, og så skal de spise
sammen og hygge sig et eller andet sted.
Runestenen ønsker Dagny Kjær TILLYKKE med de 90 år samt hende og familien en
god dag! 

Flagallé
Udlejning kan ske
ved henvendelse til:
Holger Therkildsen
97 38 41 61

GRØNBJERG TØMRERFORRETNING
Vi anbefaler os inden for alt tømrer- og snedkerarbejde.
Totalenteprise ● Modernisering ● Gulvbelægning
Kristen Agerlund Jensen
Peter Ø. Christensen

97 38 42 70 - Biltlf:
97 38 42 78 - Biltlf:

40 33 42 70
40 14 42 78

INGEN OPGAVER ER FOR STOR - INGEN OPGAVE ER FOR LILLE
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Det er forår og alting klippes ned - i et fængslende øjeblik.

Der var også mulighed for at gå i detaljer

Både hr. og fru Sønderby var i aktivitet på Green-Teamholdet

The Green-team var i sving lørdag d. 4. april.
Det var naturligvis udenomsarealerne (det er det Green-team-holdet står for) der fik en stor
tur.

Der var livlig aktivitet på græsarealerne
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I Familie og Samfund i Grønbjerg
Ved: Bestyrelsen

Vi starter med generalforsamlingen i 2008,
da tog vi afsked med Karen Marie Pøhl og
Erna Mikkelsen i bestyrelsen. Nyvalgt til
bestyrelsen blev Lissi Dyrberg og Henriette
Qvist.
I 2008 blev der ikke noget issalg på landsskuet som de foregående år, da landsskueudvalget havde valgt at udlicitere al madsalget til Herning Messecenter. Det indbefattede også issalg, sliksalg, pølsesalg m.v., så
der blev ikke nogen foreninger, der kunne
få lov at tjene penge på dette i 2008 og måske fremover.
Vi kom dog alligevel til arrangementet med
Thorkild og Peter Vesth i Nr. Nissum den
6. november og det var bare et godt show
de leverede, med festlige sange, stand up
comedy og svingende countrytoner i Nr.
Nissum teatersal.
Den 21. oktober havde vi arrangeret wellnessaften med Tina Jeppesen og Gitte Led.
Det blev en rigtig afslappet aften med masser af prøvebehandlinger, hygge og wellness.
Der blev prøvet hot stone massage, fodmassage, zoneterapi, parafinhandsker og meget
andet.
Den 26. december havde vi juledekorationsaften sammen med haveforeningen og denne gang var det Preben Madsen fra Spjald,
der underviste os i at lave juledekorationer
af naturmaterialer.
Han viste os nogen forskellige dekorationer,
adventskranse, dørophæng m.v. med ene
naturmaterialer og bagefter gik han rundt og
hjalp og gav ideer til vores dekorationer.
Og materialerne havde haveforeningen sørget for, så der manglede ikke noget. Mange
tak for det! En rigtig god og inspirerende
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aften og vi var ca. 25, måske vil Preben
komme igen til næste jul!!!
Den 30. januar 2009 havde vi fællesspisning sammen med Kultur og Samvær og
Menighedsrådet, hvor menuen denne gang
var boller i karry med ris og forskelligt tilbehør og derefter som sædvanlig et stort
hjemmelavet dessertbord.
Var knap så mange mennesker i år til fællesspisning, da vi havde skarp konkurrence
af VM - i håndbold - og lancierfest på Ringkøbing Gymnasium.
Den 27. februar skulle vi have haft vinsmagning i samarbejde med Brugsen, men
vinkenderen Hans Kristensen, meldte afbud. Vi har derefter bestemt os at udsætte
det til efteråret.
Den 24. marts havde vi make-up aften med
Vinni Linddahl fra Spjald.
Hun fortalte og viste os de forskellige produkter hun sælger fra Elisabeth Arden, Vi
fik gaver og hun lagde make-up på 3 af deltagerne. Rigtig flot og naturlig make-up fik
de på.
Der deltog 16 damer denne aften og tror alle synes de lærte meget om make-up.
Landsorganistionen for Familie og Samfund lukkede i efteråret 2008 pga.. for få
medlemmer. Minium var 5000 medlemmer
på landsplan, men det mål blev ikke nået i
2008. Så de forskellige konsulenter på
landskontoret, som lavede medlemsbladet
og repræsenterede Familie og Samfund i
forbrugernævnet, forbrugerråd og landsbyorganisationen måtte stoppe med deres arbejde. Dernæst er vi så stadigvæk medlem
af Region Midt/vest, som det hedder nu,
som har deres egen forbrugerkonsulent,
man kan gøre brug af.

Da vi ikke synes mange medlemmer har
gjort brug af forbrugerkonsulenten og ikke
møder op til de forskellige forbrugeraftener
i Region Midt/vest, og flere medlemmer synes det er for dyrt at betale til, har vi som
forslag i aften at vi vil udmelde os af region
Midt/Vest og stifte en lokal forening i
Grønbjerg med nyt navn.
Vi synes, vi har haft nogle gode lokale arrangementer denne sæson, både alene og
sammen med nogle af de andre foreninger i
Grønbjerg. Og i bestyrelsen mener vi at det
også er fremtiden, at vi holder arrangementerne lokalt!
Margit Sinkjær har siden 1990 stået for aftenskolen for Familie og Samfund i Grønbjerg. Hun har arrangeret stenhugning, porcelænsmaling, madlavning for mænd, ulddynesyning, blomsterbinding, yoga, edbkursus, engelsk, smykkekursus og meget andet
i tidens løb. Har sørget for undervisere til
disse kursus, annoncering, opstartsaftener,
betaling, tilskud, regnskab, afslutninger og
meget andet til disse kursusaftener, som

mest har foregået om vinteren.
Siden jul, har der dog kun været et hold tilbage og det er yogaholdet, som stadigvæk
er mange, der gerne vil fortsætte med.
Men Margit stopper nu. Hun siger farvel til
Grønbjerg og er flyttet til Videbæk og andre
må overtage kursushold i Grønbjerg.
Vi har derfor spurgt Gymnastikforeningen
om de vil overtage vores yogahold for
fremtiden og det vil de gerne!
Margit har desuden siddet i folkeoplysningsudvalget i Videbæk Kommune i 8 år
og sørget for indblik i de forskellige tilskudsmuligheder og været med til at bestemme hvordan rådighedsbeløbene skulle
fordeles i de forskellige foreninger.
Mange, mange tak for hjælpen til alle disse
kurser, arrangementer og ideer.
Til slut vil jeg takke for godt samarbejde
med foreningerne i Grønbjerg og jer i bestyrelsen i familie og samfund og håbe at vi
stadigvæk må få mange gode arrangementer
sammen i fremtiden. 

Grønbjerg Friskoles Støtteforening
Ordinær generalforsamling
onsdag d. 27. maj kl. 19.30 - Storrummet
Dagsorden:
Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Bestyrelsens beretning
Revideret regnskab forelægges til godkendelse
Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
Valg af to revisorer samt personlig suppleant
Indkomne forslag
Eventuelt

Du kan sagtens nå at blive medlem
Indbetal blot 100,- kr. på konto 7670-2503576 så er du med!
Hilsen på bestyrelsens vegne Grete Tange
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Sommerfest i Grønbjerg
d. 12. og 13. juni
Vi glæder os til en festlig weekend for hele sognet.
Kom og deltag og tag naboerne med.

Fredag d. 12. juni
Teltet:
Talent Show – 1. runde
(kun hvis der er deltager til showet ellers andet program)
Grill, hygge og leg
Talent Show – 2. runde
Pavillonen:
Generalprøve på revy
Børne- og Ungdomsdiskotek
Aftenhygge i teltet
21.30 – 24.00 Diskotek for 4. klasse og opefter
Teltet lukker kl. 24.00

Lørdag d. 13. juni
Morgenkaffe i teltet
Gudstjeneste i teltet ved Ole Rasmussen
Kirkecafe i Pavillonen ved Ole Rasmussen
Aktivitetsboder på det grønne område
Kubbturnering
Land og by dyst
18.00 – 01.30: Vikingefest med revy
Der kan ske ændringer i programmet. Det endelig program vil fremgå af runestenes mail og på et opslag i brugsen senere.
Med venlig hilsen
Sommerfestudvalget

Sommergudstjeneste og Kirkecafe
Gudstjeneste i Teltet på det grønne område
Lørdag d. 13. juni kl.10.00 ved sognepræst Ole Rasmussen.
Herefter byder flyverpræst Ole Rasmussen på Kirkecafé i Pavillonen med Seriøs
Samtale om kirkens og præstens forhold til krigen:

Krig og fred - rager det os i Grønbjerg?
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Kubbturnering
vikingespil
Saml et hold på 3-5 personer til en sjov kubbturnering.
Sommerfesten - lørdag d. 13. juni ved 13 tiden.
Tilmelding til Anne Louise Klose på klose@mvb.net senest fredag d. 29.
maj, eller i postkassen på teglværksvej 7

Vikingefest med revy
Kom festklædt som en viking til året vikingefest
lørdag d. 13. juni kl. 18.00 – husk at tage naboerne med.
Menu: Helstegt pattegris med tilbehør
Derefter revy og dans til diskotek Need for mucik.
Pris for mad, revy og dans:185 kr. pr. per.
Pris efter kl. 21.30:
75 kr. pr. per.
Billetter til spisning, revy, og dans kan købes i brugsen
fra d. 11. maj til d. 2. juni.
Tallerkner efterlyses.
Vi mangler nogle tallerkner til sommerfesten, som må blive smadret. Så hvis du
har nogle stående, som bare skal ud, så vil vi meget gerne have dem.
De kan afleveres ved Malene Juelsgaard, Ommegårdvej 9
På forhånd tak.
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I Badmintonturneringen 2009
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Børnesingle 2.-3. kl. Magnus T. Jensen

Børnesingle 4.-5. kl. Theis T. Jensen

Børnesingle 6.-8. kl. Jeppe H. Lauritsen

Børnedouble 4.-5. kl.:Simon Østergaard og
Theis T. Jensen

Børnedouble 4.-5. kl. Esben Lund-Nielsen og
Theis T. Jensen

Herre single Jakob Mohr Hansen

Børnedouble 6.-8. kl. Morten T. Meiner og
Thomas Lund-Nielsen

Herredouble Klaus Tang og Jens Kirk
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Damedouble Signe Bilgrav og Trine Mikkelsen.

Mixdouble: Trine Mikkelsen og Conrad Jensen

Trænerne blev også vist opmærksomhed - fra venstre er det:
Conrad Jensen, Torbjörn Lund-Nielsen, Per Hessellund Lauritsen, Jeppe Hessellund Lauritsen,
Klaus Tang og Sten Schmidt.
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I Brugsens Årsberetning 2009
Ved: Formand John Asmussen

Brugsens Generalforsamling 26. marts.
Mange tak til Friskolen for en god underholdning. I gør et godt arbejde med skolen,
som vi er meget stolte af.
Jeg vil gerne sige velkommen til jer endnu
engang. I er det vigtigste vi har.
I er vores kunder. I har støttet os igen. Tusinde tak for det.
Når en landsbys sidste butik lukker, ser man
en stor opbakning blandt befolkningen, til
at få butikken op at stå igen. Men efter noget tid forsvinder opbakningen.
I bakker os op hele tiden. Det er dejligt. I er
noget helt specielt. Grønbjerg er noget specielt. Det er dejligt at bo her i Grønbjerg.

Brugsen er inde i en positiv trend. Lad os
fortsætte den. Hvad mon der ville ske hvis
vi købte en buket blomster hver 14. dag.
Det vender jeg tilbage til.
Omsætningen er steget 2,3 %. Vi omsatte
sidste år for 6,71 mio.
Det vil jeg gerne sige vores kunder tak for.
Hvad er der så sket i årets løb?
Vi har, måtte købe ny computer, printer,
scanner og køleskab.
Vi har fået ny lotto og tipsmaskine.
Vi har fået vores kølere repareret.
Vi har haft indbrud i garagen. Ærgerlig.
4.000 kr. i selvrisiko.
Vores Brugs er blevet kåret som LokalBrugsernes bedste arbejdsplads (trivsel)

Efter en kort sketch om Prinsessen på ærten opført af 3. klasse på Grønbjerg Friskole sang 3. klasse
også begejstret et par sange for generalforsamlingen. Herefter fortalte skoleleder Peter Lindegaard
meget levende historien om store Klaus og Lille Klaus for tilhørerne hvor både børn og voksne lyttede intenst.
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igen-igen, og personalet har fået 5000 kr.
for den fine placering. ”En hånd til personalet”.

Vi vil lægge et lille gebyr på vareudbringning.
Mere salg af brød. (bake off)

Vi har vundet Änglamark konkurrencen 2
gange i 2008. Det har givet 15.000 kr.
Angående bestyrelsen. Tommy Kjeldgaard
ønsker ikke at modtage genvalg til bestyrelsen. Vi har været glade for at have ham i
bestyrelsen.
Jens Kristian Christensen er suppleant og
har sagt ja til at modtage valg. Heidi Kjær
vil gerne være suppleant.

Så har vi lavet et spørgeskema. Det er vigtigt for os at lytte til jer.
Spørgeskema angående ændring af kæde,
åbningstid, hvilke basisvare køber du, hvor
ønsker du andre vare.

I år vil vi igen have bake off. Vi tror at det
kan øge vores omsætning, og få en lugt af
friskbagt brød ind i butikken. Ivan Mortensen har sagt, at han vil sponsere en ny ovn
til os.
Vores budget for i år viser et overskud på
35.000 kr.
Jens Peder vil spare på lønnen.
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Det er jo dejligt. Vi har stigende omsætning. Vi køre snart med overskud. Vi har
mange gode kunder og vi har tilfredse medarbejder. Vi skal have lokket de mulige
kunder ind i butikken som ikke handler her.
Der er mange unge familier som ikke handler her. De mener at det er for dyrt. De slås
for at bevare skolen, men glemmer, at vi
skal bevare lokalsamfundet, som Brugsen
jo er en del af. Der er mange, der støtter Friskolen, selvom de ikke har børn i Friskolen
og heller ikke får det. Jeg tror at Friskolen
og Brugsen er af stor betydning for vores

lokalsamfund. Derfor vil jeg opfordre alle
til at handle så meget i Brugsen og på Nettorvet som muligt, samt forsøge at påvirke
de mulige kunder til også at handle i Brugsen.
Brugsen er vores samlingspunkt
Brugsen er vores indsamlingssted
Brugsen er vores posthus
Brugsen er vores leverandør til fester
Brugsen er stedet, hvor vi kan hente medicin
Brugsen er stedet, hvor vi kan hilse på hinanden
Brugsen er stedet, hvor vi kan få et knus
Brugsen er stedet, hvor vi kan høre sidste
lokalnyt
Brugsen er stedet, hvor en heldig vinder
vandt 7 mio.
Brugsen er stedet, hvor vi dagligt kan få en
lodseddel til at vinde 1 mio. kr. hver md.
Brugsen er stedet, hvor vi kan hæve penge
og meget andet.
Vi må stå sammen, vi må støtte hinanden,
vi må handle i Brugsen.
Vi skal gerne have alle i Grønbjerg til at sige. Jeg handler i Brugsen for at støtte vores
lokalsamfund.
Hvad mon der ville ske hvis vi købte en buket blomster hver 14 dag? (100 kr./buket)
Hvad ville vore hustruer sige? Hvor meget
glæde vil det give? Der er fuld returret hvis
hustruen bliver sur over at få en flot buket.
Der er knap 300 husstande i Grønbjerg. Det
ville koste ca. 200 kr./mdr./husstand. Men
det ville give brugsen en meromsætning på
720.000 kr. om året.

John Asmussen, Ivan Mortensen, Minna
Kjeldgaard, Birthe Kristiansen og Jens Kristian Christensen.
Efterskrift:
Tak for de mange svar på spørgeskemaet.
Svarene vil vi behandle og vurdere hvilke
områder vi skal tage fat på, både når det
gælder åbningstider og vareudvalg.
Vinderne af de 2 x 2 fl. vin blev
Svend Erik Lauritsen og Beyhan Dogan Nielsen.
Vi ønsker tillykke og vinen kan afhentes i
Brugsen.
Vi vil ”slå et slag” for de prisbillige kvalitetsvarer, som findes i LokalBrugsen.
Hver uge kan Borgerne i Grønbjerg modtage en nyhedsmail med 3 – 5 udvalgte varer.
Vi håber at I vil tage godt i mod disse informationer og melde jer til e-mailudsendelserne.
Lokalbrugsen – tæt på dig og din hverdag.


Åbningstider
mandag - tirsdag - torsdag

900 - 1700
Bestil tid i god tid

Tak til Jens Peder og det øvrige personale. I
gør en kæmpe indsats for Brugsen.
Tak til bestyrelsen. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med jer.
Tak til alle der handler i Brugsen.
Tak til alle der hjælper i Brugsen.
Bestyrelsen Blev herefter valgt med følgende sammensætning:

97 38 42 85
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Rørsystemer

PipeCon designer, fremstiller og leverer rørsystemer til skibe
og dieseldrevne kraftværker.
Leverancerne omfatter komplette udstødningssystemer inklusiv lyddæmper, modulopbyggede pumpeenheder, rør unitter
samt alle former for tanke og trykbeholdere.

PipeCon as
Ribovej 4
DK-6950 Ringkøbing
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Tel. +45 96 92 20 00
Fax +45 96 92 20 02
info@pipecon.dk
www.pipecon.dk

PipeCon as

I Formandsberetning GGUF
Ved: Klaus Tang

Formandens beretning for Grønbjerg GUF,
torsdag den 23. april 2009
2008-2009 har været et roligt år for Grønbjerg Gymnastik- og Ungdoms Forening.
Vi har arbejdet med de ting vi er gode til,
nemlig gymnastik, badminton og foreningskultur. Skelsættende har det derimod været
for vores skole, som siden sidste år nu er
blevet omdannet til en Grundtvig-koldsk
friskole. Vi har før i GUF-regi, gjort vores
holdninger, med hensyn til fortsat at have
en skole tilkende, og vi hilser den nye Friskole hjertelig velkommen! Vi har allerede
etableret et godt samarbejde med skolen.
Vores råstof i gymnastikforeningen går
heldigvis fortsat i skole i Grønbjerg !
Gymnastiksæsonen:
Vi har i vinter haft ni hold fordelt på:
Puslinge, BH-2. kl. spring, 3.-7. kl. spring,

Multispring, herreholdet, mor/far-barn, motionsdamer, dameholdet v/Helle Harhorn og
power-tumbling holdet.
Vi har haft ca. 170 gymnaster på de 9 hold.
Vi har stadig en holdning til, at der skal
være en voksen leder på hvert hold, de må
så være med til at uddanne de yngre hjælpetrænere, så vi stadig kan rekruttere instruktører fra egne rækker. Jeg er i år blevet bedt
om, at lave to udtalelser til to af vore instruktører som skulle bruge dem i forbindelse med ansættelse. Det viser, at det at
have ydet frivilligt arbejde i en forening, er
noget der vægtes højt i forbindelse med en
ansættelsessamtale.
Nogle af vore instruktører har været til inspirations-weekend i Herning, en weekend
som bød på masser af idéer til brug i den
daglige træning. Vi vil fremover stille som
krav til instruktørerne, at de deltager i relevante kurser.
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”Julebal i gymnastikland” var navnet på en
gymnastik-weekend i Multisalen og skolen
for alle gymnaster fra BH -7. kl. i december
måned. Det var med aftensmad lavet af
forældre og masser af gymnastik, overnatning og morgenmad også lavet af forældre.
Afsluttende med opvisning for forældre
lørdag formiddag. Tak for hjælpen til de
mange frivillige !
Gymnastiksæsonen sluttede af med vores
årlige opvisning i marts måned. Mange har
givet udtryk for at en rigtig gymnastikopvisning, skal opleves i Grønbjerg GUF. Når
tribunen er fyldt og holdene går på gulvet
giver det en stor tilfredsstillelse for både
instruktører, gymnaster og publikum. Snakken går også altid livligt ved det veldækkede kaffebord. Dette arrangement er absolut
et af højdepunkterne i løbet af året.
Badmintonsæsonen:
Vi har været ca. 75 badminton-spillere
igennem året. 3 børnehold har været med 2
instruktører på hvert hold hele vinteren. Vi
er i foreningen meget interesseret i, at vores
instruktører deltager i kurser for at dygtiggøre sig. I år startede vi sæsonen med et
møde hos formanden, hvor vi lagde en slagplan for vinterens træning. På mødet blev
der givet udtryk for, at det kunne være rart
med et spot-kursus inden sæsonen gik i
gang. Det afholdt vi i begyndelsen af oktober, og vi fik rigtig mange gode værktøjer,
som vi kunne bruge resten af sæsonen.
Starten på de små spilleres badmintonkarriere er meget afgørende for, at de bliver
ved med at spille badminton.
En stor tak til Grete og Conrad for at de
motivere de små spillere til at fortsætte med
at spille badminton.
Vi har deltaget i en lokalturnering med Hover. Som noget nyt i år, havde vi tilmeldt et
U-15 hold, bestående af 4 drenge-spillere,
til et hold-turnering i DGI regi gennem hele
vinteren. Vi kan med stolthed konstatere, at
36

de vandt deres række. Tak for de frivillige
ledere for kørsel og sparring under kampene.
Desuden har vi haft 2 turneringshold i senior-rækkerne. For første gang havde vi et
serie 2 hold, og de beviste, at de godt kunne
klare sig. Vi har været 17 turneringsspillere
til træning i år, så 2 baner i Multisalen har
ikke været for meget. Vi kan heldigvis konstatere, at vi har mange unge dygtige spillere på vej op, som virkelig udvikler sig ved
at være med til turneringsbadminton.
Sæsonen sluttede vanlig tro af med turneringen lørdag og søndag, og der blev spillet
mange gode kampe inden præmieoverrækkelsen søndag. Det er den bedste kvalitet af
badminton, både ved de unge og hos seniorerne, jeg nogensinde har set i Grønbjerg.
Tak til Ole Østergaard for hjælp til turneringsplanen, som blev fulgt tidsmæssigt til
punkt og prikke.
Cykling:
I stedet for ”tour-de-pedal afholdt vi to cykelture, som vi kaldte ”Kend dit sogn”. Det
blev virkelig et par gode aftener, hvor den
medbragte kaffe blev nydt undervejs. Der
blev fortalt mange anekdoter af de lidt ældre cykelryttere. Vi gentager succesen, den
12. maj i år, med afgang fra kirkens P-plads
kl. 19.00.
Svømning:
Vi har i år valgt at aflyse svømning. Vi følte i GUF, at det var blevet en ”pasningsordning” for børnene. Vi synes ikke det er
rimeligt, at ét foreningsmedlem skal have
ansvaret for 20 børn i en svømmehal.
Svømningen er stadig i spil, men det bliver
ikke i indeværende sæson.
Kan vi blive bedre
Hvad gør vi i bestyrelsen, for at blive bedre? I GUF hyrede vi et gammelt bestyrelsesmedlem, nemlig Simon Tang, som har
taget en coach-uddannelse. Vi mødtes i et
sommerhus den første weekend i november,

hvor Simon kom med et oplæg til en brainstorming om vi kunne gøre tingene anderledes i gymnastikforeningen, for at blive endnu bedre. Vi prøvede også grænsebrydende
ting, som f.eks. at rose hinanden som bestyrelseskollegaer. Efter en hård dag, sluttede
vi af med socialt samvær, og kom hjem, en
god oplevelse rigere.
Eliteidræt
Skal en gymnastikforening give sig i kast
med eliteidræt? Ja i fodbold er det ganske
naturligt, at man inddeler i et 1. og et 2.
hold. I år havde vi bestemt, at vi kun ville
have 12 deltagere på powertumbling-holdet.
Vi besluttede hellere 12, end ingen og lavede derfor en udtagelsesaften, hvor Nicolai
udtog de 12 gymnaster, som han kunne se
muligheder i. Det var en proces som rørte
os mere, end vi lige havde regnet med. Vi
var ved udtagelsen, repræsenteret i Multisalen ved Connie, som overværede hele processen. De som ikke blev udtaget, fik en
fælles begrundelse på hvorfor, og fik at vide
hvad de skulle øve på til næste år. Selvfølgelig var de, der ikke blev udtaget skuffede,
det skal man være i situationen, men det
overraskede os, at nogle af de ikke udtagne
truede med at melde sig ud af GUF. Vi reagerede hurtigt i bestyrelsen, og indkaldte de
skuffede børns forældre til et møde samme

aften. Her fik vi en god dialog, og gjorde
opmærksom på, at man jo kan påvirke processen ved at komme til generalforsamlingen og give sin mening til kende. Heldigvis
er de berørte unge stadig aktive i gymnastikforeningen, og vi mener processen har
været lærerig for begge parter.
Multikulturhuset
I ”Grønbjerg - 2000” er der blevet nedsat et
”Multikulturhus-udvalg”, som har bestået af
8 repræsentanter fra 4 forskellige foreninger
(2 fra ungdomsklubben, 2 fra Friskolen, 2
fra Sogneforeningen og Connie og undertegnede fra GUF). Vi har været rundt at se
hvordan foreningerne i fællesskab i andre
sogne har formået at bygge et ”fælles værested” med stor succes, her kan bl.a. nævnes
Hover, Vind og Idom.
Vi har haft nogle konstruktive møder, og er
kommet med et oplæg til fremtiden omkring skolen og Multisalen, og håber på, at
få samlet alt aktivitet her inkl. Forsamlingshuset.
Til sidst vil jeg gerne sige tak til vore instruktører og ledere, sponsorer, frivillige
hjælpere til vore arrangementer, Runestenen v/Mogens Ballegaard og sidst, men
ikke mindst bestyrelsen for et stort engagement i året der er gået. 

Grønbjerg Ungdomsklub søger
Til en flok aktive, søde, frække, morsomme, grænseprøvende unge mennesker
En aktiv mandlig leder min. 17-18 år, som er glad for at arbejde med unge mennesker.
Du må gerne have gode ideer og være en god initiativtager.
Der er klubaften torsdag fra 19.00 - 22.00
Henv. Birthe Kamp Jensen
97 13 22 20 - 40 13 60 22 - birthekamp@hotmail.com
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I Frede Højmose in memoriam
Ved: Søren Sylvest Nilausen

Frede Højmose *30.09.1924 16.04.2009
Frede var en ægte viking, som til
fulde levede op
til Havamal verset, ”Stå tidligt
op om morgenen
og få noget ud af
dagen. Sovende
ulv får ingen
steg”.
Frede var født på
en mindre gård i
Højmose i Brejning. Fredes barndom var en hård tid med
tredivernes økonomiske depression, der får
nutidens ”finanskrise” til at ligne en søndagsudflugt. Allerede som niårig kom Frede
ud at tjene som hjorddreng, hvor han bl.a.
skulle flytte fårene. De stod tøjret i kobbel,
og når de skulle flyttes, stak de i rend. Når
Frede kæmpede med at holde dem, rev de
huden af hænderne på ham. Derfor fik Frede aldrig får på sit landbrug, men satte derimod stor pris på lammesteg med et godt
glas rødvin.
Under krigen gik Frede på Staby Efterskole
og arbejdede senere på forskellige gårde og
i tørvegrave. Efter krigen kom Frede på Lægård Landbrugsskole og fik sig en landmandsuddannelse. I Spjald mødte han Signe
Tang, og de blev gift i 1952. Parret overtog
en gård i Kjærgårde, som lå lige nord for
Signes barndomshjem. Det var en hård
start, for gården var forsømt og jorden udpint. Men med parrets ukuelige arbejdsindsats og gode naboers hjælp, fik de sat skik
på bedriften og skabt et trygt hjem for de
drenge, som kom til i 1954 og 58. Selvom
pengene var små, så følte Poul og Anders
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aldrig, at de manglede noget. Der var jo
masser af muligheder på gården.
Frede fik i sit liv tre diskosprolapser, som
han alle overvandt ved hårdt arbejde. Alligevel bevarede han sit gode humør, og så
altid en vej ud af problemerne. Af samme
grund satte Frede i 1971 malkekøerne ud,
hvilket han aldrig fortrød, men glædede sig
over den frihed, det medførte. I stedet blev
der sat grisesøer ind, og de fik efter Fredes
princip hver dag et tot frisk grønthøstet
græs. Frede drev således et solidt landbrug
indtil gården i 1991 blev solgt til Anders.
Signe og Frede flyttede da til Bymarken i
Grønbjerg, hvor de fik nogle gode år indtil
Signes alt for tidlige død i 1999.
Frede var igennem hele livet nærmest en arbejdsnarkoman og tilmed hjælpsom, hvilket
især kom Anders til gode på hans ældre dage. Han tog hver dag turen til ”Højmoses
Planteskole”, hvor han gik til hånde. Han
elskede at omgås ”pigerne” og de unge
mennesker på planteskolen. Han havde sine
tricks, såsom at ”brænde måtten af”, og han
havde altid svar på rede hånd, som f.eks.
når de unge stak til en af hans få, men elskede laster - piberygning - ”Det er fordi,
røget kød holder sig bedre end ferskt”!
Frede var et meget engageret menneske,
som levende interesserede sig for omverdenen. Han læste daglig 3 aviser grundigt og
så derudover et par TV-aviser! Frihed og
demokrati optog Frede meget. Han havde
stærke holdninger og diskuterede dem gerne med alle. Han stillede store krav til sig
selv og sine omgivelser, og kompromisløsninger lå ikke altid til højrebenet for ham.
En sådan mand kan ikke kun have venner,
men Frede var respekteret, fordi han aldrig
sparede sig selv.

Frede var meget sportsinteresseret, spillede
badminton og elskede folkedans, så længe
bentøjet kunne holde til det. Selv i en moden alder var han holdleder for Pouls fodboldhold og senere badmintontræner for de
yngste i GUF. Han gik levende op i sine
drenges og børnebørnenes meriter på fodbold- og håndboldbanerne, hvor han ofte
var tilskuer. Frede var populær blandt unge
mennesker, samt en beundret og elsket
”Farfar” af sine børnebørn - og svigerdøtre!
Frede besøgte tit Pouls familie i Århus, og
var flere gange med Poul i udlandet til kvindelandsholdets kampe.
Efter et par måneders sygdom, måtte Frede
give op overfor alle de dårligdomme, han
havde erhvervet sig igennem sit lange og
virksomme liv. Han sov stille ind på Holstebro Sygehus d. 16. april og blev bisat fra
Nr. Omme kirke d. 25. april. Da rustvognen
langsomt kørte ud af Sandbækvej i høj solskin, blev der et kort øjeblik helt stille. Kun
lærken sang. Jeg tænkte, at når Frede har
forladt os, så vil der blive lidt mere stille i
Grønbjerg.
Frede efterlader sig sønnerne Poul og Anders, svigerdøtrene Susan og Karen, samt
børnebørnene Juliane, Alberte, Frederikke,
Josephine og Emilie.
Ære være Frede Højmoses minde.

I Kultur og Samvær
Ved: Ingrid Kirk

En hilsen fra Kultur og Samvær.
KRYDS i KALENDEREN ved torsdag den
13. august for denne dag arrangerer Kultur
og Samvær en eftermiddagstur til Skjern
Enge og omegn. Mere om turen i Runestenens næste nummer!
Og så skal der lyde en tak til alle jer, der
bakkede vores arrangementsrække op i den
foregående sæson. Vi har været virkelig
glade for den gode tilslutning, og lover, at
også næste års program, som allerede er
næsten klar, vil byde på endnu en række interessante og spændende oplevelser.
Som ventet var der intens lydhørhed, da
Hanne Kjærgaard den 3. marts fortalte om
sit job og sine indtryk / oplevelser på Hospice Anker Fjord.
Nogle er til eventyr og andre måske ikke,
men de fleste deltagere ved Henry Olesens
fortolkning af H.C. Andersen på selve mesterens fødselsdag den 2. april, vil formodentlig give mig ret i, at han nok er værd at
lytte til.

I Pinsegudstjeneste i det grønne
Ved: Menighedsrådene i Ørnhøj og Grønbjerg

2. Pinsedag
Søndag, den 1. juni – kl. 10.30
Gudstjenesten vil finde sted under bøgen
hos:
Anne og Erik Ellegaard
Ørnhøjvej 30, Grønbjerg
Alteret er skiftet ud med et havebord og kirkestolene er blevet til havestole og tæpper.
Prædiken....ja, der ved man jo aldrig, hvad
Ole finder på, men kirkekaffen er sikker –

og denne dag er der også kage!
Der er plads til nogle biler hos Anne og
Erik, men man behøver jo ikke køre. Det er
årets første sommer dag, så vejret bliver så
dejligt, at vi får lyst til at gå!
Der vil bliver samlet afgang fra Friskolens
skolegård kl. 10.00 – Find de gode sko,
vandrestavene, stokken eller klapvognen
frem, så vi kan få en hyggelig tur ud til den
grønne bøg. 
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I Guldkonfirmander årgang 1959
Ved: Kristian Sand

Søndag den 22 marts 2009 mødtes vi en lille gruppe mennesker, i Nørre Omme Kirke.
Årsagen var at det netop var 50 år siden vi
blev konfirmeret samme sted. I denne anledning var dagens kirkesanger Tina Lynderup, som også gav et par solonumre. Hun er
datter af Laurits Mosegaard, Der også er jubilar. Fra prædikestolen bad præsten os rejse os, i den iøvrig fyldte kirke så bl.a. dette
års konfirmander kunne se, hvad 50 år kan
gøre. I deres øjne er vi sikkert tudse gamle.
Sådan følte vi det ikke selv, selvom vi var
blevet noget lyshårede, men son en sagde,
kan der trods sne på toppen godt være grøn

i dalen.
Efter højtideligheden i kirken lagde vi en
buket på vore afdøde kammeraters grave i
henholdsvis Grønbjerg og Ørnhøj. Derefter
mødtes vi på Ørnhøj Hotel til en bid mad og
hyggelig samvær. Vi fik også hilst på to af
vore vinterlærere fra den gang. Oskar
Krogsgaard der var i Grønbjerg vesterskole,
og Jytte Christensen fra Abildå skole. Efter
en god dag med gensynsglæde, kiggen
gamle billeder, masser af snak og godt humør, måtte de gamle ”Guldkonfirmander”
igen tage afsked og drage hver til sit.

Konfirmandholdet 22 marts 1959:
Svend Erik Pedersen, Kjeld Strarup, Laurits Mosegård, Egon Raunsbjerg Madsen+++, Erling Mosgaard, Niels Jørn Erlandsen+++, Hady Daa Jensen, Arne Aabjerg Andersen, Kristian Gadgaard Sand,
Tage Hedegaard Agerbo, Ingrid (Pedersen) Jensen, Rita (Nielsen) Kristensen, Jonna (Kyndesen) Jensen, Inger Marie (Olesen) Køhler, Bodil Marie (Justesen) Sig, Zita Emilie (Nielsen) Madsen, Aase
(Madsen) Storm Pedersen, Grethe Halkjær Vestergaard+++, Frida (Sinkjær) Ebel, Sonja (Sandal)
Cooper, Hanne (Feldbæk) Lundorff, Ella Kristine (Kristiansen) Kjærsgaard
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I Sundhed
Ved: Læge Henrik Thomsen

Sukker er narko!
Det er kommet bag på mange kostvejledere,
at sukker er vanedannende. Når de sætter
deres klienter i gang med en kostplan, opdager de, at halvdelen af dem har et alvorligt
sukkerproblem og får hovedpine og bliver i
dårligt humør, når de skal holde op med at
spise sukker fra den ene dag til den anden.
Afvænningen er dog betydelig nemmere at
behandle end ved narko og varer kun 3-5
dage for de fleste, men for nogle bliver
trangen ved, og den melder især, når de skal
handle ind til aftensmaden, når de er sultne.

De kan så ofte være nødt til at spise sukkerfri slik, når de er lækkersultne eller ser andre spise slik.
Afhængigheden af sukker kommer også bag
på klienterne. De har simpelthen fået en vane med at spise slik hele tiden og har altid
noget i huset og har aldrig tænkt over det
som et problem.
Når de er holdt op med at spise sukker og er
kommet over de første par dage, får de belønningen i form af større velvære og mere
energi. Nogle slipper også af med en astma
eller et eksem, som man ikke har kunnet
finde grunden til.
Sukker kan kortvarigt give ekstra energi,
men det omsættes hurtigt, og herefter er
man ringere stillet, end man var til at begynde med. 

Skifter du e-mail så meddel det på runestenen@runestenen.dk
så er du opdateret med nyheder fra Grønbjerg

Få nyhedsmail fra
LokalBrugsen i Grønbjerg
For at yde en god service og for at I som beboere i Grønbjerg
kan få oplysning om gode tilbud fra LokalBrugsen, kan man tilmelde sig en nyhedsmail som kommer med nyheder, tilbud og
andre rare sager.
Send en mail til 05143@coop.dk (LokalBrugsen Grønbjerg) med
navn, så vil I modtage mail med nyheder mv. fra LokalBrugsen i
Grønbjerg.
Der vil også komme en henvisning til denne annonce i
”Runestenen meddeler”.
Man kan til enhver tid framelde sig ordningen.

LokalBrugsen
også en del af lokalsamfundet

Med venlig hilsen
Jens Peter Mikkelsen og Bestyrelsen
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Anneberg Transport A/S
Annebergvej 2
Grønbjerg
6971 Spjald
96 92 22 22
www.anneberg.net
anneberg@anneberg.net
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I Intet nyt fra østfronten
Ved: Sogne- og flyverpræst Ole Rasmussen

Rejsebrev fra flyverpræst Ole Rasmussen
fra udsendelse med Baltic Air Policing
2009 i Siauliai, Litauen
Jeg kom til Litauen tirsdag aften, hvor jeg
blev afhentet i Palanga lufthavn : Det er militærpolitiet. Velkommen til Litauen. Vær
venlig at følge med ! Jeg var godt nok
spændt på, hvad det næste måtte blive. Det
var heldigvis fint nok. MP’erne havde ikke
så meget at lave, så de kunne nok hente mig
ved flyet. Da vi efter et par timers køretur
til Siauliai, var forsvarschefen fra Danmark
på besøg, og jeg nåede lige med til VIPmiddagen før hans afrejse.
Den første aften blev jeg inviteret med ud at
bowle, og dagen efter ville nogen gerne vise
mig deres flyvemaskiner. På den måde er
det let at komme i snak med folkene, hvilket jo dybest set også er min opgave. Siden
har jeg været med på besøg på den danske
ambassade i Vilnius og på go-cart-tur med
mange af soldaterne (det var mit hold, der
vandt !).
Nu er det jo alvorligt nok, hvad vi er i Litauen for. Derfor er det også på sin plads
med en gudstjeneste, når nu præsten er
med. Den blev sat på programmet mandag
aften. Derfor var der mulighed for at jeg
selv kunne gå til gudstjeneste i den lokale
lutherske kirke søndag formiddag. Vi var et
par stykker, som hørte en meget fin og
formfuldendt prædiken. Det var bare ærger-

Flagene på halv for en lokal brandmand

ligt, at vi ikke kunne forstå den … ! Mandag aften holdt vi gudstjeneste, hvor ca. en
tredjedel af folkene deltog. Bagefter delte vi
den overskydende rødvin ved kirkekaffen.
En dag var jeg blevet inviteret på tur med
den lokale flyverpræst. Han er selv pilot, og
havde stillet en flyvetur i udsigt. Desværre
måtte han melde afbud, da en lokal brandmand døde under tjenesten. Jeg måtte derfor til begravelsen i stedet for at komme ud
at flyve.
Alt i alt sker der ikke så meget her på østfronten, men det var måske fordi vi var her
…!

SE HER !
Er du ham eller hende- yngre eller ældre- der kan tænke sig at blive besøgsven?
Røde Kors´s Besøgstjeneste mangler tre mennesker her i Grønbjerg-området,
som er villige til at afse et par timer om ugen til besøg hos et ensomt medmenneske.
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I Nyhedsbrev fra NaturMusen
Personale-nyt
Lisbeth har søgt nye udfordringer, og har
dermed opsagt sin stilling pr. 1. maj. Vi vil
komme til at savne Lisbeth og ønsker hende
held og lykke fremover. Vi søger derfor ny
medarbejder, som kan varetage jobbet ind
til Yvonne kommer tilbage fra barsel. I børnehaven er der – pga. flere børn og omrokering af timer – også en 20 timers stilling ledig, som vi forsøger at få besat med en person i flexjob hurtigst muligt.
Forældrerådet
Der har været møde i forældrerådet. Formand blev Dorte Trabjerg Hansen, og næstformand blev Helle Harhorn Vendelbo.
Man til enhver tid henvende sig til Forældrerådet - endten direkte eller via en opsat
kasse.

Børn
Desværre må vi sige farvel til Emma og
Emil Riisbjerg Nielsen, da de flytter. Vi ønsker også Emma og Emil held og lykke
fremover.
Pr. 1. maj siger vi goddag og velkommen til
et nyt Myrebarn. Det er Kasper Fredensdal,
som er lillebror til Kevin.
Dagligdagen
Før påske har der været gang i fabrikation
af påskekyllinger, gækkebreve og. karsesåning. Til karsekylllingen brugte vi bunden
af en mælkekarton og børnene klippede
selv kyllingen ud, limede øjne, næb og fjer
på. De klippede også takkerne på græskanten, som blev limet på mælkekartonen. Det
var en proces, som optog børnene rigtigt
meget, og alle var stolte over egen resultat.

Er du i gang med at arrangere :
-

gadefest m/volleyball kamp
højskolekomsammen m/basketball kamp
efterskoletræf m/badmintonturnering
udstilling
koncert
eller noget helt andet !

så ring til Jens Peter Mikkelsen
tlf. 97 38 42 08 og hør om salen er ledig !
prisen er 75,75,- kr. pr. time
Annonce sponseret af:
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Grønbjerg Multisal

Udlejning af Multisalen

Torsdag den 2. april var det påskefrokost i
børnehaven. Dagplejen var på besøg, og det
var dejligt at se søskende- og andre børnehavebørns glæde ved at få besøg af dagplejen.
Vi holdt ”samling” ude på legepladsn midt
på formiddagen. Der hørte vi historien om
påskeharens oprindelse.
Efter historien ledte vi efter påskeharereden. Efter at have sunget for at af-magi-sere
rederne med chokoladeæggene i, tog vi dem
med ind. Mens vi legede ude og var på jagt,
havde et par voksne tilberedt en lækker påskefrokost. Vi sad ved små flot pyntede
borde. Vi spiste, drak og hyggesnakkede.
Peter fra Friskolen var inviteret med og børnene syntes det var hyggeligt at få besøg.
Vi har leget fantasiskattejagt til Afrika i
gymnastiksalen. Vi var en flok børn, der var
på ”lejrtur til Norge”. Der blev vi bestjålet
af nogle pirater. De havde tabt et skattekort
og så gik den vilde jagt. Vi fløj med flyve-

maskine, svømmede, roede, løb, cyklede,
var i luftballon klatrede og til sidst gravede
vi skatten op. De levede sig ind i legen og
kom med forslag til, hvad vi skulle gøre for
at komme til Afrika og finde skattet.
I skoven på Sønderkjærsvej finder vi hver
gang nye steder, der bliver udforskes. Genkendelsens glæde opstår, når vi kommer til
kendte områder, hvor gamle lege fortsættes.
Nogle leger f.eks. ”Hund, hvem har taget
dit kødben” og andre ligger og studerer
skovbunden mens andre leger de har tændt
bål.
En fredag havde vi våbendag. Der var
sværd og pistoler i alle udformninger. Vi
gik på Grunden for at lave turneringer. Der
blev kæmpet hårdt, ind til den ene tabte sit
sværd.
Efter at vi har ryddet op i garagen, gik
børn og voksne med 2 store læs til gen-

Ørnhøj - Grønbjerg Havekreds
Onsdag den 3. juni til søndag den 7. juni. Havetur til Holland.
En tur ledet af Grethe Opstrup, der i mange år har lavet succesfulde haveture. Tilmelding fra den 1.februar kl.8.00 til Grethe Opstrup, tlf. 97 33 32
92.
Lørdag den 13. juni kl. 12.30 – 17.00. Åbne haver i Grønbjerg og Abildå.
Det vrimler med spændende haver i vores lille havekreds. Man behøver jo ikke have en
fiks og færdig have for at åbne den. Husk på, en have er i konstant forandring, så vi ser
jo bare haverne i det stadie, de er kommet til. Denne gang er det 3 landbohaver, der
holdes åbne for os.
Karen og Eigil Nielsen, Grønbjergvej 32, en ny have i gamle rammer, lavet af ejerne
selv.
Else Nyborg og Per Anneberg, Grønbjergvej 45, en stor natur have med mange forskellige slags træer.
Esther og Peter Mosekjær, Grønbjergvej 31, en stor kuperet have, hvor der er brugt
mange natursten ved terrænforskydninger i haven. Der er vandpartier og mange stenskulpturer i haven.
Rækkefølge og antallet af haver, man vil besøge, vælger man selv.
Deltagerpris pr. have: 10 kr. som opkræves i haverne.
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brugspladsen. Her stod Holger fra kommunen og tog imod os. Vi fik sorteret tingene
og snakket med Holger.
I NaturMusen synger vi mange sange og
leger sanglege. Især ”lille and med vinge”
og ”flyv lille påfugl” er hit blandt børn.
Bagefter hører vi eventyr. Børnene nyder at
høre kendte eventyr, som Marianne er en
knag til at fortælle. Marianne ændrer på
stemmeføringen, lægger mimik og kropssprog til.
Humlebierne har leget ”gammeldags
skole” nogle dage med en ”skrap frøken”
ved roret. Børnene syntes det var sjovt. Inden de fik lov til at gå ind i lokalet, skulle
de stå ret to og to ude på legepladsen. Når
alle stod stille, måtte de gå roligt ind og stille sig bag stolen. De måtte først sætte sig
ned, når læreren gav lov. Det syntes børnene var underligt – men sjovt. Børnene var
ellevilde med at lege gammeldags skole. Vi
øvede på at skrive vores navn, tegnede selvportrætter og tegne vores familie med far,
mor og søskende. Nogle fik også gårdens
dyr med. Da vi bag efter snakkede om hvad
der havde været sjovest, syntes børnene, at
det var da de havde hørt Peter fortælle historie til morgensamling. Alle børn sad mu-

GRØNBJERG
AUTO
Jørgen Demant
Ørnhøjvej 12, Grønbjerg
6971 Spjald
tlf. 97 38 41 87
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se stille, mens der blev fortalt historie. De
har flere gange spurgt, om vi ikke skulle lege gammel skole igen… Det gør vi nok en
anden gang igen.
Vi har lavet fløjter af pilegrene. Heldigvis
fandt vi nogle grene på grunden, som kunne
bruges. De fleste børn fik lært at fløjte i pilefløjten. Det er ikke så lige til, fordi man
skal puste på samme måde som når puster i
en flaske. Vi er også i gang med at lave fuglekasser….
Humlebierne har lavet deres eget hus.
Der blev tegnet et hus i flere etager på et
stort stykke pap/papir, som hænger inde på
døren ind til 0. kl. Børnene søgte i gamle
blade og kataloger efter ting der passede i
og omkring huset og der blev klippet og klistret. De blev enige om, hvad der skulle være i rummene og gik til sagen med stor fantasi og opfindsomhed.
I SFO’en har vi lavet indianerting – ponchoer, pandebånd, læderpunge og buer. Og
vi var på Grunden nogle gange for at lege
med tingene. Den sidste dag havde vi tovtrækning, æggeløb og bål.
Vi har desuden lavet papirsblomster, påskepynt og små uldfår.
Doddy Møller Bach 

I Unglederuddannelse anno 2009
Ved: Anders Øster Kæmpegaard og Kathrine G. Therkildsen

Vi har været igennem et langt forløb på ca.
4-5 måneder. Det har været sjovt og meget
spændende. Vi har lært en hel del om børn
og deres motoriske udvikling. En gymnastiktimes opbygning, foreningens opbygning og i det hele taget børneidræt. Vi har
været på en del kurser. Vi er nu hjælpetrænere/instruktører. En weekend, hvor vi var
på tur til Fjordvang efterskole, fik vi en
overraskelse af vores trænere. Der kom en
cirkusartist, som hed Abdul og han har ar-

bejdet i Benneweis. Han underholdt os en
halv dag, ved at sparke os i rumpen og kalde os ”små grise”. Han var rigtig sjov og
lærte os en masse akrobatik og samarbejde.
Vores ”eksamen” var, at vi skulle underholde 70 børn i løbet af 4 timer, uden hjælp af
voksne og andre instruktører.
Det gik super godt. Det har været rigtig fedt
at være med og vi vil også gerne tage 2.
modul. 

Tømrer og bygningssnedker
Hakon Pøhl, Grønbjerg
Tlf.: 97 38 43 20
bil.: 40 85 49 10
Fax: 97 38 48 38
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I Lokalhistorisk Arkiv
Ved: Johannes Kirk

Beretning 2009 ved generalforsamling i Lokalhistoriske Arkiv den 4. maj.
22. maj var vi til kursus ved arkivkonsulent Richardt Bøllund om arkivering og korrekt opbevaring af arkivalier.
Ved sommerferiens begyndelse nedlagdes
Grønbjerg Skole og Grønbjerg Friskole
blev startet. Vi modtog en del billeder fra
kommuneskolens tid. Nogle store i billedrammer har vi ikke plads til i Arkivet,
men får dem opbevaret hos forhenværende
skoleleder Henning B. Møller.
Vi har i årets løb modtaget flere ting fra
skolen, jubilæumsbog fra Kirkelig Ungdomsforenings 50 års jubilæum, CD med
alle gravsten på Nr. Omme kirkegård, Niels
Peder Svendsens fortælling om sine erin-

dringer ”Ad livets lige landevej” og ” Hvorfor blev Nr. Omme delt”
Vi har modtaget, fra Bent Lauridsen, Sorø,
en slægtsbog ”Vor slægts historie” på 150
sider, som han selv har lavet om slægten
Spåbæk (Marie Pedersen og Harald Lauridsens familier).
Runestenen er i gang med at offentliggøre
lærer Vestergaards erindringer, som vi har i
arkivet.Grønbjerg før og nu har vi opdateret og rettet de småfejl vi kunne finde. Vi prøver på
at få alle husstande med- og så langt tilbage
som muligt.
Arkibas4 (elektronisk arkiveringssystem på
internettet) har Mogens og jeg været til det
første kursus. Vi er så småt kommet i gang,
og er nu opdateret.
Vi får en del henvendelser over nettet fra
folk som ønsker oplysninger. Vi klarer som
regel at redegøre for forespørgsler. Vi sen

Din lokale el-installatør…

ØRNHØJ EL
Søndervang 3 - 6973 Ørnhøj

Tlf. 97 38 60 93
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der en del billeder over internettet. Det er
hurtigt og nemt.
Vores arkiv har jo nu ikke længere til huse i en kommunal bygning, efter at kommunen solgte skolen til Grønbjerg Friskole. Vi
skal derfor leje os ind ved Friskolen. Vi har
lejet et grupperum som skolen benytter til
daglig og vi benytter den i det omfang det
er nødvendigt. Vi har fået lavet en lejekontrakt pålydende 5.625 kr. pr. år med lys og
varme.
Vi regner med at kommunen betaler lejen;
men har ikke fået endeligt tilsagn endnu. Vi
skal nok have penge i forhold til andre arkiver, som også bor i lejede lokaler.
Vi har fået at vide, at vores arkivudvalg,
som er valgte personer fra arkiverne, skal
komme med en fælles ansøgning fra de
ramte arkiver. Vi har sendt ansøgning ind
begge steder; men kan ikke forstå, at kommunen ikke hurtigt selv kan ekspedere vores rimelige ansøgning. Kommunen har afsat 50.000 kr. til deling mellem de arkiver,
som bliver nødt til at leje sig ind.
Kommunen betaler 3.000 kr. årlig for internetforbindelse til alle arkiver i kommunen,
som er opdateret til Arkibas.

I Menighedsrådet
Ved: Formanden Else Pedersen

Hvem samarbejder vi med, og hvordan er
opbygningen indenfor kirken ?
Danmark er inddelt i et rigtig stort antal
sogne (ca. 2000), og her er Nr. Omme et af
dem, sammen med Ørnhøj. Vi har tidligere
været to kirkedistrikter med en sognekode,
deraf kom alt besværet med, at der ikke
kunne stå henholdsvis Trehøje og Videbæk
kommune i vores pas. Nu er vi et sogn, som
indeholde 2 selvstændige sogne/kirkedistrikter, med hver vores sognekode.
Nr. Omme sogn hører under Skjern Provsti
og Ribe Stift, Ørnhøj sogn hører under Her-

Tak til vore medlemmer som trofast indbetaler medlemskontingent og tak til bestyrelsen for behagelig omgangstone og hjælp.
Valg til bestyrelsen: genvalg over hele linjen. Suppleant Birthe Kamp - Revisor: Torben Vestergård.
På et efterfølgende bestyrelsesmøde blev
følgende poster fordelt
Formand: Johannes Kirk
Næstformand Mogens Ballegaard
Kasserer: Hans Erik Hansen
Sekretær Erna Madsen
2. Sekretær Klaus Jensen 

Bestyrelsen fra venstre Mogens Ballegaard,
Johannes Kirk, Klaus Jensen, Hans Erik Hansen og Erna Madsen

ning Nordre Provsti og Viborg Stift.
Vi har sammen med Ørnhøj menighedsråd
bestemt, at vi vil holde et årligt fælles menighedsråds-møde og mindst et årligt fællesarrangement for sognene. I år har vi
planlagt en fælles frilufts-gudstjeneste her
2. pinsedag. Vi har en lang fælles fortid at
bygge på og er fælles om en stor del af personalet.
Skjern Provsti er et fællesskab af 28 kirker
og de dertil hørende menigheder. Det er det
gamle Videbæk, Skjern og Egvad kommuner, og her har vi selvfølgelig det tætteste
samarbejde med de 9 menighedsråd fra det
gamle Videbæk. Bl.a. har præsterne her en
fælles ferieafløsningsplan. Det er provstiet,
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som fastlægger vores budget, så det har stor
betydning.
Ribe Stift, hvoraf det nordligste er Skjern
og Ringkøbing Provstier, udstikker rammer
på forskellige områder, f.eks. ansættelsesforhold, kirkegårdsdrift m.m. og det er biskoppen, Elisabeth Dons Christensen, som
styrer præsteansættelserne her i stiftet .
Derudover har vores kommune i sin store
kommuneplan skitseret de fremtidige landsbyfællesskaber. Her hører Spjald, Ølstrup,

Hover, Thorsted og Grønbjerg sammen.
Det har vi prøvet at se nogle perspektiver
i, og havde derfor sidste efterår et fælles
udstillingsprojekt : Kirkens Korshærs:
”Vis hvor du har sovet i nat” i Brejning,
Thorsted og Nr. Omme kirke. Et projekt
som gav erfaring i samarbejde mellem de
3 præster og menighedsråd.
Det var en kort skitsering over det kirkelige landskab, og som det kan ses ligger der
uanede muligheder heri. 

I Menighedsrådets årlige udflugt - 2009
Ved: Menighedsrådene i Grønbjerg og Ørnhøj

Fredag den 19. juni kl.12.30
Turen går i år til Sundhedscenter Vest i
Ringkøbing-Skjern Kommune, der har til
huse i Tarms gamle sygehus. Der er mange
opgaver samlet her, bl.a. organiseres genoptræning i hele kommunen herfra, og noget
genoptræning foregår også på stedet. Misbrugsafdelingen har behandling her eller
udgår herfra med behandling. Forebyggende hjemmeplejebesøg for ældre, forebyggelse og sundhedsfremme, kræftrehabilitering, rygestopkurser, overvægt og kroniske
sygdomme er blot en del at det, man også
beskæftiger sig med på stedet.
Vi skal også på havebesøg i Hangaards Have, en 24.000 m2 stor have, hvor vi får en
rundvisning samt kaffe og LAGKAGE.
Der er mange bænke i haven til at hvile sig
på, og haven er handicapvenligt indrettet.
Det er de historiske roser, der blomstrer, når
vi kommer, så alle sanser kan tages i brug.
Vi skal også til Helligkorskloster. I klosterets fundats står blandt andet, at klosteret
skal " ledes ud fra det lutherske bekendelsesgrundlag, som findes i præsteløftet, de
lutherske bekendelsesskrifter og som det
igen er udformet i Kirkens Ja og Nej fra
1964.”
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De fastboende lever i henhold til fundatsen
og søger at leve et afholdende og enkelt liv
i bøn, bibellæsning, fællesskab og arbejde,
og der er forbønstjeneste på stedet.
Desuden er Hellig Kors Kloster åben for
refugiegæster, som har mulighed for at deltage i de liturgiske andagter, der afholdes 24 gange om dagen i den smukke klosterkirke.
Aftensmaden nydes på Bechs Hotel i
Skjern, og aftenen afsluttes i Skjern Kirke,
hvor Willy Egmose vil spille lidt aftensmusik for os.
Vi regner med at være hjemme omkring kl.
22.00.
Pris pr. person uden drikkevarer til aftensmaden: 200 kr., som betales i bussen.
Turen er for folk fra både Ørnhøj og Grønbjerg.
Afgang fra Ørnen kl. 12.20 og fra P-pladsen
ved Brugsen kl. 12.30.
Tilmelding til:
Else Pedersen
97 38 43 73
Eva Broni
97 38 41 79
senest den 15.juni. 

VIKINGEN ER LØS

"Jeg har spist en discipel engang, men den smagte ikke særlig godt."
(Sophie 7 år)
"Man kan blive frelst eller totalfrelst; det kommer an på hvad man gider."
(Ingrid Marie 8 år)
På hospitalet er der fyldt op med gamle mennesker. De er stuvet sammen. De har ofte
brækket leddene eller vredet halsen om på lårene. - (Pernille 7 år)
Bedstemødre har meget store BH'er. De er så store, at jeg kan få numsen og
to knæ ind i den ene skål. I den anden kan min bror sidde.
(Kajta 7 år)

Gratis til Bruce Springsteen koncert i sommer ?
Herning Hallerne mangler en gang imellem serveringsfolk og hjælpere i diverse boder til store arrangementer som Vestas firmafest og koncerter…
...så derfor har de lavet en ordning med nogle lokale foreninger, bl.a. Grønbjerg Friskoles Støtteforening, som går ud på at de ringer til en ”sjak-formand” i foreningen,
og så stiller foreningen med 5 - 6 hjælpere.
Typisk varer en bespisning 5 - 6 timer og vil man tjene flere penge, kan man booke
sig ind til at hjælpe resten af aftenen.
Foreningen modtager en 1/2 års kalender, og så kan vi melde til eller fra når det er
Grønbjergs tur, alt efter hvor mange vi kan samle.
Hvis det er en stor koncert, får man ofte udleveret en gratis T-shirt med bandets
navn og logo
- ellers er påklædningen egen hvid skjorte og sorte bukser.
Så har du lyst til at deltage i denne ordning for Grønbjerg Friskoles Støtteforening, så
meld dig venligst til Hanne Meiner på
mob. 21 28 97 38 eller tangmeiner@mvb.net.
Med venlig hilsen - Grønbjerg Friskoles Støtteforeningen.
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Butikstorvet i Grønbjerg

Håndkøb og afhentning af receptmedicin

alle former for tips og lotto -

Sende og hente pakker - Frimærker mv.

”Hæveautomat”
Når du lige står og mangler lidt kontanter

Dagligvarer til både de store og de små indkøb
Lokalbrugsen sparer dig for
mange unødige kilometer

Tænk så mange muligheder i én butik!
Lokalbrugsen - din servicebutik
Annoncesponsor:

GRØNBJERG MØBELINDUSTRI A/SS

